
 Ogłoszenia: 

1. Od dzisiaj, zamiast modlitwy do św. Michała Archanioła, 
będziemy po każdej Mszy św. odmawiać modlitwę 

zaproszenia, która będzie wyświetlana na slajdach. 

2. Spotkania duszpasterskie: 
 Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600; 

 Odrodzenie w poniedziałek o 1700; 
 Krąg Biblijny we wtorek o 2000 - zachęcamy wszystkich 

do wspólnego rozważania słowa Bożego;  
 PM w środę o 1830;  

 Wspólnota młodzieżowa w piątek o 1915; 
 Katecheza przed chrztem w piątek o 1915; 
 Ministranci w sobotę o g. 1000  (zapraszamy również 

kandydatów). 

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania gr. p. Marii 

Klewenhagen w środę o 1630 w salce nad „Aniołkiem”. 

4. Nabożeństwo wręczenia świec dzieciom I Komunijnym 
w sobotę o 1700.  

5. Zapraszamy na cykl katechez dla młodzieży i dorosłych 
prowadzonych przez Wspólnotę Neokatechumenalną. Jest to 
jednocześnie forma przygotowania dorosłych do sakramentu 

bierzmowania.  
Zapraszamy w niedziele o 1845 i czwartki o 1900 do kościoła. 

6. Organizujemy pielgrzymkę do Medjugorie w dn. 24.04-
2.05.2020. Koszt 650 zł i 150 euro. Zapisy i szczegóły 
w biurze parafialnym. 

7. Spotkanie z Abby Johnson – bohaterki filmu Nieplanowane 
będzie w Pile w Parafii pw. św. Jana Bosko w czwartek, 13.02 
o 1730. 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Ewę Jędraszczak-
Janas z ul. Siedmiogóra. 
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„Wielka Tajemnica Wiary” 

9 lutego 2020 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

Usłyszeliśmy  dzisiaj – wy jesteście solą ziemi... wy jesteście 

światłem świata... Pan Jezus uświadamia nam w ten sposób, naszą wielkość  

i  godność. Nie wzywa do tego, byśmy się stawali solą czy światłem, ale 

mówi nam, że nimi jesteśmy! Czy chcemy czy nie, jeżeli mienimy się 

prawdziwymi chrześcijanami, jesteśmy i będziemy odczytywani jako 

światłość Boża przez ludzi. Często martwimy się, że we współczesnym 

świecie jest zbyt mało ludzi z mocną i konsekwentną wiarą, trwających w 

Dekalogu, wiernych życiu sakramentalnemu. Jednak Jezus w swoim 

nauczaniu, posługuje się inną logiką. Przekonuje nas, że oddana i mała 

trzódka, może przeniknąć cały świat. Tak było z apostołami. Wszystko zależy 

od jakości soli, czyli od tego czym jesteśmy przeniknięci i w jaki sposób 

wpływamy na otaczający nas świat. 

 Drugim obrazem, do którego Jezus nawiązuje jest światło. Dobre światło 

rozświetla to co ciemne, daje odpowiednie ciepło i spokój. Niestety, wokół 

nas jest sporo ciemności i „zimna”, czyli nieuczciwości, rozwiązłości, 

obojętności. Jednak to od nas, uczniów Jezusa, zależy jaki jest ten nasz świat. 

W Księdze Rodzaju pierwszym zjawiskiem stworzonym przez Boga było 

światło. Każdy z nas ma kontynuować rozpraszanie ciemności tym Bożym 

światłem, które posiadamy od momentu chrztu świętego. To co z naszej 

strony może nadać światu, trochę „światła”, będzie wpływało na piękno całej 

rzeczywistości. Zatem jeśli my, uczniowie Jezusa, zgodnie ze słowem 

Ewangelii, mamy być „solą i światłem dla świata”, to możemy nim być tylko 

wtedy, gdy będziemy żyć, działać, czynić dobro, trwając równocześnie w 

ciągłym zjednoczeniu z Synem Bożym, będąc niejako zanurzonymi w Jego 

świetle, tj. Jego łasce. Pamiętajmy, że żaden chrześcijanin nie świeci swoim 

światłem, ale tym, które pochodzi od Boga, Światłości prawdziwej! Czy 

możemy powiedzieć, że nasze życie jest czytelnym świadectwem 

przynależności do Syna Bożego? Czy jesteśmy solą i światłością? 
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Poniedziałek 10 lutego – ŚW. SCHOLASTYKI  

700   

1830 Za† Wojciecha i zm. z obu rodz. 

Wtorek 11 lutego 

700 Za† Władysława Kokota – od sąsiadów z Os. Ogrodniczego 

1830 Za† Macieja Kewenhagen – od sąsiadów z ul. Rybaki 

 Za† Antoniego, Zbigniewa, Jolantę Nowak i zm. Nowaków i Fedke 

 Za† Franciszka i Katarzynę Kisała  

 Za† Irenę i Franciszka Rachuła – od syna Janusza  z rodz. 

 Za† Halinę 

 Za† Krystynę Roszak (5 r.śm.) – od dzieci  

 Za† Łucję i zm. z rodz. Kopijów i Bednarków 

 Za† Przemysława Baranowskiego (1 miesięcznica śm.) 

 Za† Dariusza Zborowskiego (5 r.śm.) – od rodz. 

 Za† Ilonę Dolną (7 r.śm.)  i zm. z rodz. – od męża z córkami 

 Za† Heliodorę Banachowicz – od wnuczki  Joli z mężem 

 Za† Antoninę Godawę (1 r.śm.) 

 Za† Marzenę Czynszak 

 Za† Salomeę i Stanisława Rolniczak 

 Za† Stanisławę  i Henryka Czerwińskich 

 Za† Ireneusza Nowaka – od sąsiada Pawła z rodz. 

 Za† Szymona Bielejewskiego – od rodz. Florków 

 Za† Andrzeja Kmiotka (1 r.śm.) i zm. z rodz. Kmiotków, Surmów, 

Stroińskich i Juliana 

 Za† Zdzisława Jurkowskiego – od Reni i Marka 

 Za† Tadeusza Polituszczy – od Asi i Oskara 

 Za† Helenę Kamińską – od chrześniaczki z synem 

 Za† Krystynę Gapską – od rodz. 

 Za† Monikę Kaczmarek – od Danki i Krzysztofa z rodz. 

 Za† Henrykę, Jana, Jerzego Roguszków 

 Za† Ludwikę i Jana Dymków i zm.  z rodz. 

 Za† Barbarę Kubiś – od dzieci z rodzinami 

 Za† Ewę Jędraszczak – od syna 

 Za† Elżbietę Woźniak  (15 r.śm.) i zm. z rodz. 

 Za† Marię Helak – od rodziców 

 Za† Lechosława Papaja i teściów – od żony, dzieci i wnuków oraz 

Teresę Furier  - od rodz. Papaj 

Środa 12 lutego 

 700  

1830 W int. W int. Ojczyzny 

 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. kleryków, o nowe powołania do służby w Kościele 

 W int. dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją 

 W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy 

 W int. tych, którzy wspierają remonty świątyń 

 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 

 W int. Alicji i Pawła, Dominiki oraz Pauliny i Łukasza 

 W int. Zofii z pr. o szczęśliwą operację, zdrowie i Boże bł. 

 W int. Zofii (91 ur.) 

 W int. Urszuli (65 ur.) 

 W int. Piotra (18 ur.)  

 W int. Kasi (ur.) 

Czwartek 13 lutego  

700   

R1700  Za† Teresę Rzysko – od Lidki z rodz. 

1830 Za† Jadwigę Grien (12 r.śm.) 

Piątek 14 lutego – ŚW. CYRYLA I METODEGO  

700  Mariannę i Wacława Modrzejewskich 

1800 Wymienianki roczne 

1830 Za† zmarłych z wymienianek 

Sobota  15 lutego 

700 W int. Ojczyzny o przebłaganie za grzechy narodu 

1830 ZA PARAFIAN 

Niedziela  16 lutego –  VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

730 Za† Danutę Włodarek – od szwagierki siostry Damaris 

R 900 Za† Franciszka, rodziców, teściów i zm. z rodz. 

930 Za† Ludwikę, Jana i siostrę  Boguchwałę Dymek 

1100  Za† Wacławę, Bronisława i Aleksandra Jurgiel 

1230  Za† Danutę i Franciszka  Murias; zm. Muriasów i Martyniaków 

1800 Za† Łucję, Michała, Kazimierza, Bożenę Lis  i zm. z obu rodzin 

 

INFORMACJE: 

 Biuro Parafialne (tel. 67 255 2702)  

czynne: wtorek godz. 1900 - 2000 , środa i piątek godz.1530 – 1800 

czwartek i sobota godz. 900 – 1030. 

 Poradnia Rodzinna w I poniedziałek i IV piątek m-ca godz. 1600–1800 

 Parafialny Zespół Caritas czynny we  wtorki od godz.1630 - 1800 
Konto : 02  8951 0009 0004 9836 2000  0010 

 


