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NIEDZIELNA EWANGELIA 

 

Jezus  opowiedział  uczniom  przypowieść:  "Czy
może  niewidomy  prowadzić  niewidomego?  Czy  nie
wpadną  w  dół  obydwaj?  Uczeń  nie  przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,
będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w
oku swego  brata,  a  nie  dostrzegasz  belki  we własnym
oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól,
że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy
sam belki  w swoim oku nie widzisz? Obłudniku,  usuń
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć  drzazgę  z  oka  brata  swego.  Nie  ma  drzewa
dobrego,  które by wydawało zły owoc,  ani  też drzewa
złego,  które  by  dobry  owoc  wydawało.  Po  własnym
owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się
fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".        (Łk 6, 39-45)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Tylko Jezus rozumie nas dogłębnie. Tylko On nas zbawia. Tylko On kocha nas tak
prawdziwie,  bezinteresownie,  dlatego  pomaga  nam  w  tym,  abyśmy  mieli  jasny  umysł
dostrzegający prawdę i fałsz, dobro i zło. Jezus pragnie, abyśmy byli autentyczni – tacy na
zewnątrz jacy jesteśmy wewnątrz. Zachęca do nawracania się, do ciągłej przemiany, mówiąc,
że ludzie chętniej posłuchają tego, który swoimi czynami pokaże, że jest zdolny zrobić to,
czego naucza innych. Przecież żaden niewidomy nie może prowadzić drugiego.

W porządku naturalnym uczeń może i nawet powinien przewyższać swego mistrza.
W nadprzyrodzonej rzeczywistości uczeń Jezusa będzie mógł powiedzieć, że jest w pełni
wykształcony,  jeśli  stanie  się  taki  jak Jezus -  Mistrz.  Bóg Ojciec przeznaczył  nas na to,
abyśmy się stali na wzór Jego Syna (por. Rz 8,29). Jak to osiągnąć? Patrzmy uważnie, jak
postępujemy  wobec  innych,  szczególnie  wobec  tych,  którzy  bezpośrednio  są  nam  dani.
Popatrzmy  zarazem  na  swoje  wnętrze.  Czy  nie  jest  ono  czasami  jaskinią  obłudy?  Nie
pomożemy nikomu, jeśli sami nie staniemy się „przejrzyści”. Jakość ucznia poznaje się po
tym, co on czyni, co wychodzi z jego wnętrza. Obłuda ma swój bardzo słaby punkt: w końcu
wyda się przez słowa i  czyny. W naszym życiu nie chodzi o to,  żebyśmy byli  lepszymi
ludźmi. Chodzi o to, byśmy byli coraz bardziej podobni do Mistrza.



INTENCJE MSZALNE 

 

27.02.2022 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
08:00 Za ++ rodziców Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Józefa Broja, + córkę Urszulę, 

++ Ernesta, Erykę, Franciszka i Helenę Szymaczek, ++ Helenę i Alojzego Miczka, 
++ z pokrewieństwa Broja i Szymaczek

  

11:00 1) W intencji parafian
 

2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o  Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji 
Klary Cieślar z okazji 10 rocznicy urodzin

- Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
 

14:30 Nabożeństwo eucharystyczne i zakończenie adoracji

28.02.2022 PONIEDZIAŁEK
08:00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
17:30 Nabożeństwo eucharystyczne i zakończenie adoracji
18:00 Za + żonę Jadwigę Kusch w rocznicę śmierci, ++ jej rodziców Ryszarda i Elfrydę Badura,

jej + brata Jerzego, ++ teściów Jana i Annę Kusz, jej + szwagra Jana i Agnieszkę Kusz, 
za wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron

 

01.03.2022 WTOREK
08:00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
17:30 Nabożeństwo eucharystyczne i zakończenie adoracji
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Rose Frontzek w 30 dzień po śmierci
- KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

02.03.2022 ŚRODA POPIELCOWA
16:30 O zaprzestanie działań zbrojnych na Ukrainie oraz o pokój na Świecie
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Alfreda Skowronek oraz za ++ z pokrewieństwa.
 

03.03.2022 CZWARTEK PO POPIELCU
8:00 Do Bożej Opatrzności prosząc o rozwiązanie trudnej relacji sąsiedzkiej, dobrą pracę 

oraz o zdrowie.
 

04.03.2022 PIĄTEK PO POPIELCU, Święto św. Kazimierza, królewicza
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Za + Brunona Drzymota w rocznicę śmierci, + żonę Jadwigę, + syna Bernarda, ++ ich 

rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
-DROGA KRZYŻOWA

05.03.2022 SOBOTA PO POPIELCU
08:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
18:00 Za ++ rodziców Joannę i Emila Michalik, Rozalię i Stanisława Hazelbusz, ++ dziadków 

Grzegorczyk i Michalik, ++ chrzestnych Edeltraudę i Gintera, + kuzyna Krystiana, Jana 
Bartoszek i ++ z pokrewieństwa



06.03.2022 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za + męża Karola Spende, ++ annę Helenę, Ludwika Milan, ++ 2 siostry, 3 braci, 

+ bratową Anastazję i Feliksa Spende, ++ 5 szwagrów i ++ z pokrew. Milan - Spende
  

11:00 Za + męża Ernesta Nawrath w 5 rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron.
- CHRZEST:  Antoni Ryszard Stojak

 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27.02.2022

 

• Zgodnie z  apelem Przewodniczącego KEP,  dziś  i  w Środę Popielcową po Mszach
Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc obywatelom Ukrainy. 
 

• Caritas diecezjalny organizuje także pomoc dla Ukrainy w postaci zbiórki nowych:
koców,  śpiworów,  poduszek,  kołder,  środków  czystości  oraz  wszelkiego  rodzaju
materiałów medycznych i opatrunkowych. Rzeczy można oddawać w centrali Caritas
przy ul. Ziemowita 2 w Gliwicach od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00.
 

• Dziś rozpoczynamy dni  eucharystyczne przed Środą Popielcową.  Po Mszy Świętej
o  godzinie  11:00  wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  i  adoracja,  którą
zakończymy nabożeństwem eucharystycznym o godzinie 14:30. Adorację będziemy
kontynuować  w  poniedziałek  i  wtorek,  rozpoczęcie  o  godzinie  8:00,  zakończenie
przed Mszą wieczorną, o godzinie 17:30. Zachęcamy do znalezienia czasu na adorację
Najświętszego Sakramentu w ramach duchowego przygotowania do Wielkiego Postu.
 

• W  tym  tygodniu  przypada  pierwszy  wtorek,  czwartek,  piątek  i  sobota  miesiąca.
We wtorek  po  Mszy  Świętej  Koronka  do  Świętego  Michała  Archanioła,  w piątek
o godzinie  17:00 okazja  do  spowiedzi  Świętej,  a  w sobotę  o  godzinie  8:00 Msza
Święta w intencji Czcicieli Różańca Świętego.
 

• W środę będziemy obchodzić Środę Popielcową. Msze Święte w tym dniu zostaną
odprawione o godzinie 16:30 i 18:00. W tym dniu obowiązuje post ścisły: ilościowy
i jakościowy. Papież Franciszek zachęca, by w tym roku ten post ofiarować w intencji
pokoju na Ukrainie.
 

• Także  w  Środę  Popielcową  o  godzinie  16:30  zostanie  odprawiona  Msza  Święta
o  zaprzestanie  działań  zbrojnych na  Ukrainie  i  o  pokój  na  świecie.  Zapraszam do
wspólnej modlitwy w tej intencji.
 

• Środa popielcowa rozpoczyna Okres Wielkiego Postu, a wraz z nim rozpoczynamy
Wielkopostne  nabożeństwa.  Droga  Krzyżowa  w  piątki  po  Mszy  wieczornej,
a nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym od przyszłej Niedzieli o godzinie
14:30.  Kazania  pasyjne  w  tym roku  wygłosi  ks.  Denis  Rakwic,  wikariusz  parafii
św. Mikołaja w Pyskowicach.
 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o  wielkopostnych  postanowieniach  oraz  o  sukcesach  Polaków  w  badaniach  nad
nowotworami. Zachęcam także do zakupu zdrapki wielkopostnej w cenie 2 zł, która
daje  kolejną  możliwość  dobrego  przeżycia  Wielkiego  Postu.  A w  naszej  gazetce
znajdziemy pierwszą  część  orędzia  Papieża  Franciszka  na  tegoroczny Wielki  Post,
zachęcam do zapoznania się.



ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA WIELKI POST 2022 (część 1)

 

Drodzy bracia i siostry,
Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do
Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na początku
naszej wielkopostnej drogi w 2022 roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła do
Galatów:  „W czynieniu  dobra  nie  ustawajmy,  bo  gdy  pora  nadejdzie,  będziemy  zbierać
plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim”
(Ga 6, 9-10).
1. Zasiew i żniwo
W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz zasiewu i żniwa, tak bliski Jezusowi (por. Mt
13).  Św.  Paweł  mówi  nam  o  chairós:  czasie  sprzyjającym,  aby  zasiać  dobro  z  myślą
o żniwach. Czym jest dla nas ten sprzyjający czas? Z pewnością to Wielki Post, ale także
cała nasza ziemska egzystencja, której Wielki Post jest w pewnym sensie obrazem [1].  Zbyt
często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania,
gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który
uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził
w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). 

Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało
swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile
w sianiu dobra i dzieleniu się nim. Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie „nadal
sieje ziarno dobra w ludzkości” (Enc. Fratelli tutti, 54). W czasie Wielkiego Postu jesteśmy
wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4,
12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego działania
(por. J 1, 21), które czyni nasze życie owocnym. Jeśli już to jest dla nas powodem do radości,
to tym większe jest wezwanie, abyśmy byli „współpracownikami Boga” (1 Kor 3, 9), dobrze
wykorzystując obecny czas (por. Ef 5, 16), abyśmy i my siali ziarno dobra. To wezwanie do
siania dobra nie powinno być postrzegane jako ciężar, ale jako łaska, dzięki której Stwórca
chce, abyśmy czynnie zjednoczyli się z Jego płodną wielkodusznością.

A żniwo?  Czyż  nie  jest  to  sianie  ziarna  z  myślą  o  zbiorze?  Z  pewnością.  Ścisły
związek zasiewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł w słowach: „Tak bowiem jest: kto skąpo
sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale
o  jakie  zbiory  chodzi?  Pierwsze  owoce  zasianego  dobra  odnajdujemy  w  nas  samych
i w naszych codziennych relacjach, także w najmniejszych gestach życzliwości.  W Bogu
żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani „żadne ofiarne zmęczenie” nie są stracone (por.
Evangelii gaudium, 279). Tak jak drzewo poznaje się po owocach (por. Mt 7, 16-20), tak też
życie pełne dobrych uczynków jest świetlane (por. Mt 5, 14-16) i niesie w świecie wonność
Chrystusa  (por.  2  Kor  2,  15).  Służba  Bogu,  w  wolności  od  grzechu,  przynosi  owoce
uświęcenia dla zbawienia wszystkich (por. Rz 6, 22).

(ciąg dalszy w kolejnych numerach gazetki)
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