
 

 

VI Niedziela Zwykła 14.02.2021 

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, 

bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Dramat 

człowieka wykluczonego, wyrzuconego poza nawias społeczny: bękart, 

znajda, trędowaty i inne tego typu epitety. Czy dzisiaj czasami nie powtarza 

się historia wykluczenie: pandemia, koronowirus, kwarantanna. Jakie 

skojarzenia i zachowania budzą dzisiaj te zdarzenia, w których wszyscy 

uczestniczymy. Lęk, odrzucenie, obawy, samotność i inne. W to ludzkie 

doświadczenie wchodzi osobiście Bóg. On, istniejąc w postaci Bożej,  

nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.  

W najbliższą środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Środa Popielcowa  

i jej symbol posypania głów popiołem wzywa nas do refleksji nad swoim 

życiem. Czterdziestodniowy post, który rozpoczniemy, może nam pomóc 

uregulować nasze życie wewnętrzne, a zewnętrzne znaki: modlitwy, postu                 

i jałmużny mają nam służyć tej przemianie. Zapraszam na msze św. o godz. 

1100 i 1700. Proszę miejmy odwagę, aby podjąć w tym czasie wielkiej łaski 

od Pana, konkretne wyrzeczenia, szczególnie abstynencji od alkoholu                     

i innych uzależnień, odjąć sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie                  

i wodzie – raz w tygodniu i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości 

wobec siebie. Niech nam w tym pomagają nabożeństwa: Drogi Krzyżowej 

w piątki o godz. 1630 Gorzkich Żali w niedziele przed mszą św. o godz. 1530 

Od poniedziałku do piątku Adoracja N.S. od godz. 1600 – spowiadamy. 

W III niedzielę Wielkiego Postu – 7.03.rozpoczniemy doroczne rekolekcje 

wielkopostne. Nie będzie spowiedzi z udziałem kapłanów z dekanatu, proszę 

korzystajmy ze spowiedzi w tygodniu w trakcie adoracji. 

Szkolne Koło Wolontariatu i Wychowawca kl. III zwracają się do całej 

wspólnoty parafialnej o włączenie się w akcję pomocy dla Mai - uczennicy 

kl. III Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku (Chrustach). Dziewczynka ma 

dużą szansę wstać z wózka, czyli zrealizować swoje marzenie. Do tego 
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Mk 1, 40-45 

Uzdrowienie trędowatego 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił 

Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, 

wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» 

Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś 

nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe 

oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że 

Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 

pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

Oto słowo Pańskie. 
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potrzebne są kosztowne ortezy i rehabilitacja. Młodzież i nauczyciele 

kwestować będą 21.02.2021 r. po Mszach świętych. 

 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 - 1600 

 

Bóg zapłać Rodzinom II gr. z Belna za troskę o kościół i ofiarę 300 zł.               

W sobotę zapraszam III gr. z Belna. Msza św. w int. II gr. z Belna i VII gr.             

z Zachełmia w środę o godz. 1700. 

Zapraszamy do klubu Wolna Strefa od pon. do piątku w godz. 1300 - 1900.   

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli + Krzysztof Bracha ze Ścięgien                   

i Stanisław Orzechowski z Zachełmia.   

INTENCJE MSZY ŚW. 15 - 21/02/2021 

15/02/2021 Poniedziałek 

17:00 + Kazimiery Białek int. prac.posterunku energ. w Zagnańsku. 

16/02/2021 Wtorek 

17:00 1. + Edwarda Kołda int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

2. + Włodzimierza Garyckiego int. Koła Sołtysów z Zagnańska. 

17/02/2021 Środa Popielcowa 

11:00 + Władysławy Fąfara int. mieszk. Chrustów. 

17:00 O Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski dla Cecylii Januchta int. córki z rodz. 

O Boże błog. dla Patrycji Hanny Artura Marcina Grzegorza Danieli z int. Grażyny 

Górzyńskiej. 

O Boże błog. dla Natalii w 10 rocz. ur. i o wstawiennictwo św. Jana Pawła II. 

O łaskę wiary, Boże miłosierdzie i dar zdrowia dla Janusza. 

+ Stanisławy Korus int. rodz. Kozieł i Adamiec. 

+ Mariana Gosek int. sąsiadów z ul. Grochowej. 

+ Haliny Sęk. 

+ Grzegorza Midak int. pracowników Ośrodka Zdrowia Zagnańsk. 

+ Anieli Kurek int. rodz. Cedrów. 

+ Mieczysławy Bernatek int. Margaretki. 

+ Janiny Garyckiej int. siostry Zosi z rodz. 

+ Marka Kiwiorskiego int. firmy pogrzebowej z Bęczkowa. 

+ Janiny Stanisłąwa Bracha. 

+ Edwarda Kułak int. rodz. Ligowskich, Adamców i Gębskich. 

+ Zofii Borek int. siostry z mężem. 

+ Janiny Józefa Jończyk int. Celiny Fąfara z dziećmi i ich rodz. 

+ Stefanii Rajczyk int. brata Edwarda z żoną. 

+ Bronisławy Religa int. Pracowników Banku Spółdzielczego w Samsonowie. 

+ Mieczysławy Wiktór int. syna z dziećmi i ich rodz. 

+ Leokadii Machura w 4 rocz. śm. int. męża córek i syna. 

+ Władysławy Fąfara int. rodz. Fąfarów. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyka int. sąsiadów. 

+ Stefanii Wincentego Jerzego Gareckich. 

+ Krystyny Marcisz, Ryszarda Kozioł. 

+ Wandy Starz int. córki z mężem. 

+ Krzysztofa Brachy int. córki Anity z rodz. 

+ Stanisława Orzechowskiego int. syna z rodz. 

+ Rozalii Korus w 9 rocz. śm.int. Ryszarda i Małgorzaty Piwowar. 

18/02/2021 Czwartek 

17:00 1. + Edwarda Kołda int. siostry Wandy z rodz. 

        2. + Grzegorza Midak int. Dyrekcji i Pracowników Przychodni w Piekoszowie. 

19/02/2021 Piątek 

17:00 1. + Stanisława Korus int. Ireny Stanisława Korus. 

2. + Mieczysławy Bernatek int. koleżanki Stefanii Moćko. 

20/02/2021 Sobota 

08:00 1. + Eugeniusza Bracha int. siostrzenicy Mirosławy z mężem. 

2. + Edwarda Kułak int. swatowej Czesławy Łakomiec. 

21/02/2021 I Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 + Katarzyny Władysława Stanisława Mieczysława Jończyk. 

10:00 + Piotra Chłopek w 4 rocz. rocz. śm. int. żony i córek z rodz. 

12:00 + Mariana Mirosława Janik. 

16:00 + Romana Joanny Józefa Czesława Żołądek. 


