
 W poniedziałek. Po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Wspólnoty Przyjaciół 

Oblubieńca.  

 We wtorek o g. 19.00 spotkanie Młodzieżowego Kręgu Biblijnego.  

 W środę od godz. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej.  

 W czwartek przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes czyli Światowy 

Dzień Chorego. Podczas wieczornych Mszy Świętych odprawimy obrzęd bło-

gosławieństwa chorych.  

 W sobotę o g.11.00 spotkanie grupy Niezwyciężeni.  

 Składamy serdeczne podziękowania Pani Elżbiecie Brzeskiej za renowacje 

obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który na nowo jest obecna w koście-

le.  

 Bóg zapłać za dzisiejsza kolektę i wszystkie ofiary składane na konto 

parafialne. W przyszła niedziele kolekta inwestycyjna. Dzisiaj zbiórka do pu-

szek na rzecz odbudowy kościoła w Kasparusie, którego budowniczym był 

sługa Boży ks. Antoni Arasmus.  

 Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach 

informuje, że rozpoczyna rekrutację dzieci do wszystkich klas szkoły podstawowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. Informacje o szkole oraz 

dokumenty rekrutacyjne można pobrać na oficjalnej stronie internetowej szkoły 

(www.katolik.kartuzy.pl) oraz na szkolnym profilu Facebook. Tel. kontaktowy 

501 989 523 lub 506 299 471 

 Zapowiedzi przedślubne: Bartosz Mirosław Jaworowski, kawaler zam. w Kiełpinie  

                                            Angelika Kazimierczak, panna, zam. w Bukowinie zap. 1  

 Odeszły do wieczności śp. Stefania Walaszkowska z ul. Długiej oraz śp. Maria 

Pettke z Borcza. Wieczny odpoczynek… 

 

 

 

 

  

         

         Dzisiaj kontemplujemy Jezusa w Kafarnaum, centrum jego posługi, a 

konkretnie w domu Szymona Piotra: «Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł  

(. . .) do domu Szymona i Andrzeja» (Mk 1,29). Tam znajduje Swą rodzinę, 

która słuchaja Słowa Bożego i wypełnia Je (cyt. Łk 08,21). Teściowa Piotra 

jest chora w łóżku, a On, z gestem, który wykracza poza historię, podaje jej 

rękę, podnosi i przywraca do służby.  

 

         Zbliża się do biednych -cierpiących, których przyprowadzają do Niego i 

uzdrawia ich wyciągając dłoń; zaledwie poprzez krótki kontakt z Nim, który 

jest źródłem życia, zostają uwolnieni -zbawieni.  

     Wszyscy szukają Chrystusa, niektórzy wyraźnie i z wysiłkiem, in ni może 

nie będąc tego świadomi, jako że «niespokojne jest serce nasze, dopóki w 

Nim nie spocznie» (Święty Augustyn).  

 

        Ale tak jak my Go szukamy, bo potrzebujemy, by nas uwolnił od Zła, 

tak On zbliża się do nas, aby umożliwić to, czego nigdy byśmy nie osiągnęli 

na własną rękę. On stał się słaby, aby pozyskać sobie nas słabych, «stał się 

wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych» (1 

Kor 9,22). 

 

       Wyciągnięta jest w naszą stronę dłoń, którą nie widzimy przytłoczeni 

przez tak wiele zła; wystarczy, byśmy otworzyli naszą i powstaniemy 

odnowieni do służby. Możemy “otworzyć” dłoń poprzez modlitwę, za 

przykładem Pana: «Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał,  wyszedł i  

udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił» (Mk 1,3 5). 

 

      Ponadto, coniedzielna Eucharystia jest spotkaniem z Panem, który 

przychodzi, by podnieść nas z grzechu i zniechęcenia, i rutyny, aby ucznić z 

nas żywych świadków spotkania, które nieustannie nas odnawia, i czyni nas 

prawdziwie wolnymi w Jezusie Chrystusie. 

http://www.katolik.kartuzy.pl/


INTENCJE MSZALNE 

V niedziela 
zwykła  

7.02.2021 

07.30 
1 + Grażynę Malc  
2) + Annę i Stanisława Wrońskich                              + Zofię Jaskulską 

09.30 
 1)  z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże w rodzinie 
2) + Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła 

11.00 
1) + braci Bronisława, Janusza oraz ojca Stanisława i zm. Annę   
2) o bł. Boże dla Bp. Ryszarda i Arkadiusza oraz naszej diecezji 

 

12.15 

1) + Jana Stefańskiego w 19 r. śm.  
2) + Jana i Agnieszkę  w dniu urodzin 
3) o bł. Boże dla wnuka Tomasza z ok 30 r. urodzin  
4) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsza opiekę dla Teresy Liedt-
ke    

 18.00 1) +  Antoniego Romskiego w 4 r. śm. 

PONIEDZIAŁEK 
8.02.2021 

07.15 1) + Przemysława oraz potrzebne łaski dla sąsiadów  

17.00 1) + Mariana Flisikowskiego w 3 rocznice śmierci 

18.00 
1) + Brygidę Walaszkowską  
2) + Zofię Jaskulską  

WTOREK 
9.02.2021 

 
 
 
 
 

07.15 1) o Boże bł. i łaskę zdrowia dla mamy  

17.00 
1) o potrzebne łaski i otwarcie na dary Ducha Świętego dla oddalo-
nych od Boga i Kościoła  
2) + Zofię Jaskulską  

18.00 
1) o Boże bł., potrzebne łaski dla Elżbiety i Grzegorza w 30 r. ślubu  
2) + Antoniego w 4 r. śm.  

ŚRODA 
Św. Scholastyk, 

dziewicy 

10.02.2021 

07.15 1) + Edwina i Irenę Pyszka  

 
 
 

17.00 
1) o zdrowie dla Pana Floriana  
2) + Zofię Jaskulską  

 
 
 
 

18.00 

1) + Irenę, Bernarda, Jana, Gerarda, Halinę Plichta; Huberta Kreft oraz 
Alfonsa Kołodziejskiego  
2) + rodziców Anastazję i Antoniego Walaszkowskich  

INTENCJE MSZALNE 

  CZWARTEK 
Światowy Dzień 

Chorego 

11.02.2021 

07.15 1) + żonę Annę Klasa w rocz. śm.  

17.00 
1) o rychłe wyniesienie na ołtarze sługi Bożego ks. Antoniego Ara-
sumsa oraz potrzebne łaski dla parafii  
2) + Zofię Jaskulską  

18.00 
1) + Monikę, Antoniego i Stanisława Konkol oraz Krystynę i Elżbietę 
Pawłowskie  
2) Huberta Skierka  

 PIĄTEK 
12.02.2021  7.15 

1) + ks. proboszcza Wojciecha Wiśniewskiego w 3 r. śm. (int. Ap,. 
Margaretka)  
2) za ++ z rodzin Rychert i Górskich oraz + męża Stefana  

 
17.00 

1) + żonę Teresę  
2) + Waleskę Malc w rocz. śm  

 
18.00 

1) + Hieronima, Irenę, Ireneusza, Waleskę, Jacka Puzdrowskich oraz 
zm. z rodz. Wrońskich 
2) + Zofię Jaskulską   

Sobota 
13.02.2021 

7.15 
1) + Jerzego i Piotra  
2) o zdrowie w rodzinie oraz za + dusze czyścowe   

 17.00 
1) + ojca Zbigniewa i matkę chrzestna Małgorzatę  
2) + Zofię Jaskulską  

 

18.00  

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże bł. dla Wiesławy i Wojcie-
cha  
2) o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla ks. 
Dawida w dniu urodzin  

V Niedziela 
zwykła  

14.02.2021 

07.30 
1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla 
Danuty i Kazimierza w 40 r. ślubu  
2) + Zofię Jaskulską  

09.30 
1) + Stanisława i Wacława  
2) + Teresę Bystroń i zm. z rodz. Szczęsnych  

11.00 
1) + Bronisławę i Bronisława Węsiora  
2) + Pawła Stolc  

12.15 
1)  z podz. za dar sakramentu małżeństwa z prośbą o wzrastanie w 
miłości  
2) + Edwarda w 1 r. śm.  

18.00  1) + Walerię, Marka i Wojciecha  
 


