
 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 rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte w Popielec w następującym 

porządku: rano o 7.15 i 9.30 oraz po południu o 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00. 

Obowiązuje post ścisły, to znaczy ilościowy i jakościowy, czyli wstrzemięźli-

wość od pokarmów mięsnych. Od godz. 15.30 modlitwy Apostolatu Matki 

Bożej Trzykroć Przedziwnej. 

 W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 

16.00, dla dorosłych o godz. 17.30, dla młodzieży i pracujących o godz. 20.00 

 W sobotę 20 lutego rozpoczyna się trwające 33 dni przygotowanie do 

poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg traktatu św. Ludwika. 

Każdy indywidualnie odprawia ćwiczenia duchowe  

w domu na podstawie podręcznika, który tak jak traktat można nabyć w 

plebanii. Uroczyste zawierzenie będzie miało miejsce w środę 25 marca 

podczas Mszy o godz. 18.00.  

 W sobotę o g. 11.00 spotkanie grupy Niezwyciężeni.  

 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15.00.  

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę inwestycyjną i wszystkie ofiary składane na 

konto parafialne. Za tydzień kolekta na potrzeby Wyższego Seminarium          

Duchownego w Pelplinie.  

 W zakrystii są do nabycia książki przygotowane przez Wydział Duszpasterski, 

które mają być pomocą do przeżycia indywidualnych rekolekcji wielkopost-

nych. Cena książki wynosi 20 zł.      

 Zapowiedzi przedślubne:  

Bartosz Mirosław Jaworowski, kawaler zam. w Kiełpinie  

Angelika Kazimierczak, panna, zam. w Bukowinie zap. 2 

  

 Odeszli do wieczności śp. Piotr Kąkol oraz śp. Zbigniew Stolc.                        

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

  

           Dzisiaj Ewangelia zaprasza nas do kontemplacji wiary tego 

trędowatego. Wiemy, że w czasach Jezusa trędowaci byli wykluczeni 

społecznie i uważani za nieczystych. Uzdrowienie trędowatego jest, z 

góry, wizją zbawienia daną przez Jezusa dla wszystkich i wezwaniem 

do otwarcia serca dla Niego, aby On je przemienił.  

 

          Sekwencja zdarzeń jest jasna. Po pierwsze trędowaty prosi o 

uzdrowienie i wyznaje swoją  wiarę: «Jeśli chcesz, możesz mnie 

oczyścić» (Mk 1,40). Po drugie,  Jezus —który dosłownie lituje się 

wobec naszej wiary— uzdrawia go («Chcę, bądź oczyszczony!»), i 

prosi go, aby uczynił to, co nakazuje Prawo, i jedn ocześnie aby 

zachował milczenie lecz trędowaty «zaczął wiele opowiadać i 

rozgłaszać to» (Mk 01:45). W pewnym sensie nie usłuchał ostatniej 

wskazówki Jezusa, ale spotkanie ze Zbawicielem wywołuje na nim 

wrażenie, wobec którego jego usta nie mogą pozostać zamknięte.  

 

           Nasze życie podobne jest do życia trędowatego. Czasami 

żyjemy w grzechu, oddzieleni od Boga i wspólnoty. Ale ta Ewangelia  

zachęca nas oferując nam wzór: wyznawać naszą pełną wiarę w Jezusa, 

w pełni otworzyć Mu nasze serce, i po uzdrowieniu przez Ducha, iść i 

głosić na wszystkie strony, że odnaleźliśmy Pana. To jest wynik 

sakramentu Pojednania, sakramentu radości.    

            Jak stwierdził Święty Anzelm: «dusza powinna zapomnieć o 

sobie i w pełni przebywać w Jezusie Chrystusie, który umarł, abyśmy 

umarli dla grzechu, i zmartwychwstał, abyśmy zmartwychwstali dla 

dzieł sprawiedliwości». Jezus chce byśmy podążali z Nim, chce nas 

uzdrowić. Jak odpowiemy? Idźmy na jego spotkanie z pokorą 

trędowatego i pozwólmy, by pomógł nam odrzucić grzech, aby żyć Jego 

Sprawiedliwość.          



 

INTENCJE MSZALNE 

VI niedziela 
zwykła  

14.02.2021 

07.30 
1 z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Da-
nuty 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 

PONIEDZIAŁEK 
15.02.2021 

07.15 1) + Jerzego i Piotra 

17.00 1) + Franciszka Czapiewskiego  

18.00 
1) o Boże bł. i potrzebne łaski dla Stefanii 
2) + Marię Adamczyk  

WTOREK 
16.02.2021 

 

07.15 
1) + Franciszka Czapiewskiego  
2) + Marię Adamczyk 

17.00 
1) + Romana i Wiktora oraz Stefanię  
2) + Alfonsa Puzdrowskiego  

18.00 
1) w intencjach czcicieli Jana Pawła II  
2) + Edwina Pyszka w 30 dzień po śmierci  

ŚRODA 
Popielec  

17.02.2021 
07.15 + syna Jacka i męża Franciszka   

 9.30  + Franciszka Czapiewskiego  

 
16.00 

1) + Adama i Wacława  
2) o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Rafała w dniu urodzin  

 17.00 
1) + Dorotę i Kazimierza, Alfonsa oraz Annę  
2) + Henryka Sochę w 62 r. ur. oraz zm. rodziców  

 
 

18.00 
1) + Franciszka Miłosz  
2) + Jana Stencel  

INTENCJE MSZALNE 

 19.00 
1) + Mariana Leman  
2) + Marię Adamczyk  

  CZWARTEK 
18.02.2021 

07.15 
1) + Edwina i Irenę Pyszka (int. córki Lucyny)  
2) + Marię Adamczyk  

17.00 
1) + Danutę Butowską oraz Józefa  
2) + Franciszka Czapiewskiego  

18.00 
1) w intencjach Kręgu MB Trzykroć Przedziwnej  
 2) za kapłanów o trwanie w tradycji Kościoła  

 PIĄTEK 
19.02.2021  7.15 

1) + Marię Adamczyk  
2) o Bożą opiekę nad żyjącymi oraz życie wieczne dla zmarłych 
mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej  

 17.00 
1) + Franciszka Czapiewskiego  
2) + Elżbietę Rode  

 
18.00 

1)  rez  
2) + męża Zygmunta Kitowskiego w 2 r. śm.  

Sobota 
20.02.2021 

7.15 
1) + rodziców z ob. stron oraz Maksymiliana i Józefa  
2) + dusze w czyśćcu cierpiące  

 
17.00 

1) + rodziców Agnieszkę i Stefana Piepiórka  
2) + Franciszka Czapiewskiego  
2) + Marię Adamczyk  

 
18.00  

1) + Józefę i Franciszka Brzoskowskich, zm. z rodzin Markowskich i 
Klawikowskich  
2) + Stanisława Karnat w rocz. urodzin  

I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU  
21.02.2021 

07.30 
1) + Jana i Gerdę Plichta  
2) o łaskę zdrowia dla Jacka  

09.30 
1) + Stanisława  
2) + Teresę Wanke  

11.00 
1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsza opiekę dla Bogumiły i 
Andrzeja oraz dary Ducha Św. dla rodziny  
2) + Marię Adamczyk  

12.15 
1)  + Agnieszkę, Konrada, Albina i Jana Kreft  
2) + Franciszka Czapiewskiego  

18.00  1) + Anielę i Leona  
 


