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Pierwsze zdania dzisiejszego fragmentu ewangelii 

wyjaśniają nam w jakiś sposób zdania, które padają 

później. Mogłoby się wydawać, że jest to zachęta to 

beztroskiego życia, teolodzy mogliby doszukiwać 

się tutaj (krytykowanej skądinąd) postawy fidei-

stycznej, która wszystko uzależnia od wiary. A jed-

nak Pana Jezusa nie podejrzewamy ani o błahe po-

dejście do życia ani o brak wiary. 

Kilka wersetów wcześniej Pan Jezus zwraca uwagę, 

żeby nie budować swojego majątku przez poszuki-

wanie próżnej chwały u ludzi. Niektórzy zadowalają 

się tanim poklaskiem, dla którego na ziemi są w sta-

nie przekroczyć najśmielsze granice. Zarabiają na to, 

by zaimponować innym. Jednakże ziemski poklask 

szybko przemija, o tym uczy historia. Nie przemija 

tylko ten skarb, który gromadzimy na wieczność.  

O ten należy się starać. Stąd w ustach Jezusa słowa 

wzywające do jednoznacznego wyboru: albo bogiem 

będą dobra ziemskie albo Boga ustawimy na właści-

wym miejscu. Nie można „dwom panom służyć”. 

Postawa ufności, o której słyszymy dalej, nie jest 

jednak wezwaniem do zostawienia odłogiem swo-

jego życia i prowadzenia sielankowego wypo-

czynku. Wbrew pozorom jest wezwaniem do inten-

sywnej pracy nad swoją relacją wobec Boga – zdol-

ności do tego, by zgodzić się w pełni zaufać Bożemu 

działaniu i Bożej drodze, która często jest inna niż 

nasz „ziemski plan”. Wydaje się, że kapitalnie pasują 

tu słowa św. Augustyna z Hippony, często również 

przypominane przez św. Ignacego z Loyoli: „Pracuj 

tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, 

jakby wszystko zależało od Boga”. 

ks. Krzysztof 

 

  

 

1. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierw-

szej spowiedzi i Komunii świętej w poniedziałek  

o g. 17.00 w kościele. 

2. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w ciszy i okazją do spowiedzi świętej. 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 24-34) 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt nie 

może dwom panom służyć. Bo albo jednego bę-

dzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo  

z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 

możecie służyć Bogu i Mamonie! Dlatego powia-

dam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co 

macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 

przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż po-

karm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się 

ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbie-

rają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. 

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, 

martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć 

do wieku swego życia? A o odzienie czemu się 

martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak ro-

sną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: 

nawet Salomon w całym swym przepychu nie był 

tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, 

które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 

Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, 

ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie 

mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? 

czym będziemy się przyodziewali? Bo o to 

wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz 

niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam do-

dane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy 

dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma 

dzień każdy swojej biedy».” 
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3. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Jest to czas 

wzmożonej modlitwy i czynów miłosierdzia, do czego 

gorąco zachęcamy, Msze św. o godz. 9.00; 16.00 i 18.00, 

połączone będą z posypaniem naszych głów popiołem na 

znak podjęcia pokuty. Środa Popielcowa jest dniem ści-

słego postu. 

4. Nowenna do M.B. N. Pomocy w Środę Popielcową po 

Mszy św. o godz. 18.00 , a o g. 19.30 zapraszamy na 

wspólne poznawanie Pisma Świętego podczas "Wieczoru 

z Biblią w ręku". 

5. W czwartek o g. 17.00 zbiórka dla lektorów, o 17.30 

dla ministrantów, a o g. 18.00 Msza święta wspólnotowa 

z podsumowaniem minionego miesiąca z okazji  

I czwartku. O g. 19.00 w kościele spotkanie dla rodziców 

dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

6. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. Na-

bożeństwa w I czwartek i I piątek po mszy św. o g. 18.00; 

w sobotę nabożeństwo różańcowe o g. 15.15. Okazja do 

spowiedzi: w czwartek g. 17.30; w piątek dla dzieci  

g. 16.30, dorośli 17.30, w sobotę g. 15.15. 

7. W piątek: o g. 17.00 nabożeństwo Drogi krzyżowej dla 

dzieci z komunią świętą ; Msza święta i Droga Krzyżowa 

dla dorosłych o g. 18.00, Droga krzyżowa dla młodzieży 

przygotowana przez Wspólnotę Młodzieżową naszej pa-

rafii o g. 20.00. Zachęcamy do licznego udziału. 

8. W piątek o g. 19.00 spotkanie Wspólnoty Młodzieżo-

wej w salce. 

9. W sobotę Scholka dziecięca udaje się na wspólny wy-

jazd do kina. Zbiórka o g. 9.00 na parkingu przy plebanii. 

10. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

11. Przyszła niedziela I Wielkiego Postu. Msze św. godz. 

8.00; 9.30,11.00 i 16.00, o g. 15.00 Nabożeństwo Gorz-

kich Żali z kazaniem Pasyjnym. 

12. Dzisiaj ostatnia niedziela, kiedy można uiszczać 

opłaty za ławki na Msze św. o g. 8.00 i 9.30 - po Mszach 

św. dopołudniowych w Plebanii. 

13. W I Niedzielę Wielkiego Postu, będziemy rozprowa-

dzać skarbonki na Jałmużnę Wielkopostną. Zachęcamy 

całe rodziny do włączenia się w tę akcję. 

14. W przyszłą niedzielę uczestnicy Parafialnej Ligii Bi-

blijnej oddają karty odpowiedzi i pobierają nowe zestawy 

pytań. 

15. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o g. 11.00 

odbędzie się wprowadzenie do Scholki nowych dziew-

czynek i poświęcenie dla nich odpowiednich szat. 

16. Pielgrzymów udających się na parafialną pielgrzymkę 

do Ziemi Świętej informujemy, że spotkanie organiza-

cyjne odbędzie się w czwartek, 9 marca, o g. 19.00 w ko-

ściele. Tego dnia lub do tego dnia dokonujemy wpłaty po-

zostałej kwoty opłaty za pielgrzymkę. 
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18.00 

1.+ rodz. Gafka, Bigott; Helenę i 

Krzysztofa Cirockich. 

2.+ ojca Jana, ciocię Stefanię, z rodzin 

Bużan i Szornak 
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18.00 1.+ Scholastykę Muller wsp.m. 

2.+ Alfonsa Kloske wsp.m. 

18.30 o pokój w Syrii i za chrześcijan prześla-

dowanych w tym kraju 
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Środa Popielcowa 

9.00 + Reginę Wilczewską int. uczestników 

pogrzebu 

16.00 o Boże błogosławieństwo dla Mirki w 

r.urodzin 

18.00 + Klarę i Władysława Szornak 
cz
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I czwartek miesiąca 

18.00 

1. + Annę, Józefa Rigga; Zbigniewa, 

Antoniego Szymańskich i szwagra Hen-

ryka Budzisz. 

2. + Walerię (r.ur.), Józefa, Genowefę 

Lanc i Franciszka 

p
ią

te
k

 

I piątek miesiąca 

18.00 1. + rodz. Elżbietę i Pawła (4r.śmierci). 

2. w pewnej intencji 

19.00 + Kazimierza (70 r.ur.) i Franciszka 

wsp.m. 
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Święto św. Kazimierza, królewicza 

I sobota miesiąca 

16.00 

+ Anielę, Franciszka Kruszyńskich int. 

od koleżanek i kolegi ze szkoły w Le-

śniewie 

17.00 
+ brata Tomasza (r.śm.), ojca Maksymi-

liana Rompa i zmarłych z rodziny. 
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I Niedziela Wielkiego Postu 

8.00 
+ ojca Waleriana Szymańskiego, Jana i 

Elżbietę Kownatke 

9.30 
+ Stanisławę Blaszke (20r.śm.) i Anto-

niego 

11.00 
+ Józefa Jeka, Janinę, Pawła Szefka, 

Gertrudę Rigga i Klarę Bietzke 

16.00 + Klarę i Władysława Szornak 

INTENCJE MSZALNE 
 


