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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,33; Mt 6,24-34 

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jed-
nego będzie nienawidził, a drugiego będzie mi-
łował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się 
zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w 
powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spi-
chlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 
wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was 
przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę 
dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie 
czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się 
liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.  

A powiadam wam: nawet Salomon w całym 
swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a 
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyod-
ziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wia-
ry? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: 
co będziemy jeść? co będziemy pić? czym bę-
dziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko po-
ganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie 
się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie 
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy 
dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć 
ma dzień swojej biedy. (Mt 6,24-34) 

KOMENTARZ 
Ciągle zauważamy jak świat się spieszy, 

ma napięty harmonogram, technologia jest 
szybsza od naszych oczekiwań, pędzi do 
nowego telewizora, nowej komórki, 
premiery filmu. Często słyszy się w 
rozmowach: jakie są twoje zarobki, czy masz 
dobrą pracę, jaki fundusz emerytalny 
wybrałeś?  A Pan Bóg dziś wkracza w to 
wszystko z dość zaskakującą tezą: „Starajcie 
się naprzód o królestwo Boga i o Jego 
Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane”. Bóg bardzo pragnie, abyśmy 
kiedyś doszli do Jego Królestwa.  
Przygotował je dla nas tak pięknie, że żaden 
ludzki język czy rozum tego nie pojmie. 
Problem polega na tym, że my niekiedy  
skręcamy z tej drogi, bo zły duch rozrzuca 
nam kolorowe paczki na bocznych i  ślepych 

uliczkach, które są tylko starannie 
opakowaną pułapką. Co z tego, że piękne na 
zewnątrz, skoro w środku puste. Można 
czuć się bezpiecznie, kiedy ma się dużo 
pieniędzy na koncie, wysoko 
oprocentowaną lokatę w banku, ładny i 
duży dom, dużo przyjaciół i znajomych, 
dobrą i stałą pracę, komputer z najlepszym 
napędem. To prawda, te wszystkie wartości 
eliminują w nas lęk i obawy co do 
przyszłości jutra, nie czujemy się zagrożeni, 
ale czy oby na pewno nie przysłaniają nam 
drogi do Boga? Starajmy się więc najpierw o 
Królestwo Boże i o bogactwa, które do niego 
prowadzą, bo może się okazać, że mamy 
klucz do skarbca a żyjemy jak żebracy. 
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Co to znaczy, że nie można służyć mamonie? 

ODPOWIEDŹ:  
 

IMIĘ I NAZWISKO: 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
ZNAK POKOJU 

Znak pokoju podczas Mszy Świętej wy-
stępował już od samego początku, od cza-
sów Apostołów. Czasem jest on mylnie 
utożsamiany z przebaczeniem innym, żeby 
dobrze przygotować się do przyjęcia Chry-
stusa do serca. Jednak obrzęd wzajemnego 
przebaczania występuje na początku Mszy 
Świętej – podczas Aktu Pokuty. Mówimy 
tam: „Spowiadam się Bogu wszechmogące-
mu i wam, bracia i siostry[…]”. Znak pokoju 
ma zupełnie inne znaczenie. Jest wyrazem 
pokoju, który wprowadza we wspólnotę 
Bóg. Kapłan mówi „Pokój Pański niech zaw-
sze będzie z wami”. Kluczowe jest sformu-
łowanie „Pokój Pański”. Nie ma to być ża-
den inny pokój budowany między ludźmi 
jak ten, który pochodzi od Boga. Bardzo 
wymowny był sposób przekazywania znaku 
pokoju w liturgii w czasach karolińskich – 
najpierw kapłan całował Hostię, a później 
przekazywał znak pokoju innym. Symboli-
zowało to pokój, który rozchodzi się od Boga 
do innych ludzi. 

Znak pokoju stanowi integralną część 
Obrzędów  Komunii,   dlatego   że    podczas 

Mszy Świętej jest budowana communio, czyli 
wspólnota zakładająca zjednoczenie  
z Chrystusem, ale także z innymi ludźmi. 
Nie możemy mówić o pełnej wspólnocie z 
Bogiem, jeżeli nie stanowimy wspólnoty z 
tymi, którzy siedzą obok nas w ławce. Dla-
tego mówimy, że podczas Eucharystii two-
rzy się Kościół – czyli wspólnota ludzi i Bo-
ga.  

Znak Pokoju ma jeszcze jedno ważne 
przesłanie – żeby w pełni móc przyjąć Chry-
stusa musimy być we wspólnocie z innymi 
ludźmi. Msza Święta, to nie jest indywidual-
ną modlitwa każdego uczestnika liturgii, ale 
jest to modlitwa wszystkich ludzi wierzą-
cych w Chrystusa. Zdarza się, że ksiądz od-
prawia Mszę Świętą indywidualnie, jednak 
dopuszczone jest to tylko w nadzwyczajnych 
przypadkach, bo wówczas nie ma bardzo 
znaczącej wspólnoty na Mszy Świętej – 
wspólnoty ludzi. 

Ks. Andrzej Lojtek 
 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
Czy jest coś od twardszego kamienia  

i bardziej miękkiego od wody?  
A jednak miękka woda rzeźbi twardą skałę 

Owidiusz 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do 
szczególnej indywidualnej i wspólnotowej mo-
dlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofia-
rować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grze-
chy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwol-
nienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. 

2. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa 
(1 III). Otwiera ona szczególny czas Wielkiego 
Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.00, 
9.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Zewnętrznym znakiem 
naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia 
jest posypanie głowy popiołem. W kulturze 
Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, 
żałoby. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrze-
czeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawró-
ceniu, ma przygotować nasze serca na owocne 
przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.  
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post 
ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od po-
karmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku 
do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą 
zostać ograniczone co do ilości. Ten post obo-
wiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczę-
ciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych za-
chęcamy także do czynnego włączenia się w ten 
wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości.  
W Środę Popielcową przypada również święto 
państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”. 

3. Spotkanie ministrantów i aspirantów w so-
botę (4 III) o godz. 13:00 w zakrystii. 

4. W tym tygodniu przypadają dni euchary-
styczne marca: 

 I czwartek miesiąca – Msza Święta za ka-
płanów i o powołania kapłańskie o godz. 
16:00; 

 I piątek miesiąca – spowiedź rano od 
godz. 7:00, a popołudniu od godz. 16:00. 
Msza Święta dla dzieci o godz. 17:00. Comie-
sięczna adoracja wynagradzająca NSPJ po 
Mszy Święta o godz. 19:00, zakończona Mszą 
Świętą o godz. 22:00; 

 I sobota miesiąca – o godz. 7:30 różaniec 
wynagradzający, o godz. 8:00 Msza Święta 
wynagradzająca       Niepokalanemu      Sercu  

Maryi, a po niej piętnastominutowe rozważa-
nie. W sobotę kapłani odwiedzą także cho-
rych z posługą sakramentalną. 

5. Katecheza dla dorosłych we wtorek (28 II) o 
godz. 19.30. Temat spotkania: „Czy prorok Jo-
nasz faktycznie został zjedzony przez wielką 
rybę?”. 

6. Zapraszamy na pielgrzymkę po Sanktua-
riach Maryjnych Chorwacji oraz Bośni i Herce-
gowiny od 26 sierpnia do 3 września.  W pro-
gramie: Maria Bistrica, Vepric, Split, Trogir, 
Dubrownik, Jaskinia Postojna, Plitvickie  Je-
ziora, Mostar, Medjugorje. Koszt 900 zł + 290 
euro. Więcej informacji i zapisy u ks. Adama. 

7. Wspólnoty Neokatechumenalne zapraszają 
do słuchanie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystu-
sie Zmartwychwstałym. Katechezy kerygma-
tyczne odbędą się we wtorek 28.02 oraz czwar-
tek 2.03 w naszej kaplicy o godzinie 19:45 (po 
ostatniej Myszy Św.). Kolejne katechezy w każ-
dy wtorek i czwartek o 19:45. Przyjdź i posłuchaj 
o darmowej miłości Boga. 

8. Parafialny Zespół Caritas zaprasza emery-
tów i rencistów do odliczenia 1 % podatku na 
rzecz gdańskiego Caritas. Zainteresowanych 
zapraszamy w poniedziałki w godzinach 16.00-
17.30 do sali parafialnej. Aby ułatwić przekaz 
rozliczeń  do Urzędu Skarbowego drogą elek-
troniczną prosimy również o przyniesienie PITy 
za rok 2015. 

9. W przyszłą niedzielę (5 III) odbędzie się 
zbiórka do puszek na obiady dla potrzebują-
cych rodzin z naszej parafii. Za złożone ofiary, 
serdeczne Bóg zapłać. 

10. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Nie-
dzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny Ave Ma-
ria za dowolną ofiarę. 

11. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam 
zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, dobro-
dziejów naszego kościoła, śp.: Antoniego Ko-
walskiego (l. 79) z ul. Rybackiej, Jadwigę Zych-
Szydarowską (l. 73) z ul. Subisława, których po-
żegnaliśmy w minionym tygodniu. Dobry Jezu, 
a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 NIEDZIELA, 26 LUTEGO 2017 R. – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

6.30 † Syn Stanisław w 9. rocznicę śmierci, mąż Czesław i rodzice z obojga stron 
8.00 † Marian w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
9.30 † Antoni oraz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę MBF i potrzebne łaski dla Róży w dniu 8. 
urodzin 

12.30 
1) Za parafię 
2) † Jerzy Adamkowicz w 4 miesiące po śmierci oraz rodzice: Wincenty i Weronika 

14.00 † Rodzice: Małgorzata w 23. rocznicę śmierci oraz Eugeniusz w 17. rocznicę śmierci 
18.00 † Ryszard Kodzik w 4. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Zarzeckich i Kodzików 
19.30 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

 PONIEDZIAŁEK, 27 LUTEGO 2017 R. 

7.00 † Władysław w 5. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, bracia, dusze w czyśćcu cierpiące 

8.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Henryk w 29. r. śm., Barbara w 6. r. śm., Grzegorz w 8. r. śm. 
19.00 † Jan Krzysztoń w 2. rocznicę śmierci 

 WTOREK, 28 LUTEGO 2017 R.  

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 † Edward Kotwica w miesiąc po śmierci 

18.00 † Stanisław Kuczbański 
19.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

 ŚRODA, 1 MARCA 2017 R. – ŚRODA POPIELCOWA 

7.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

9.00 † Sabina Grygorczyk w miesiąc po śmierci 

17.00 † Andżelika w 1. rocznicę śmieric 

18.00 † Krzysztof Rogala w 18. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Lewickich  
19.00 † Sławomir 

 CZWARTEK, 2 MARCA 2017 R. – I CZWARTEK MIESIĄCA  

7.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie  

16.00 O powołania kapłańskie 
18.00 † Ewa Chramiec 

19.00 
1) † Mieczysław Bartosiak w 10 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Pawła z okazji urodzin i jego 
rodziny 

 PIĄTEK, 3 MARCA 2017 R.  – I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Barbary i Tadeusza z 
okazji 55. rocznicy  ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

8.00 Wynagradzająca NSPJ za grzechy i zniewagi, które spotykają Je w Najświętszym Sakramencie  
17:00 † Władysław Fijałek 

18.00 † Zofia Kowalik 

19.00 
1) † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
2) † Bożena Dowiejko w miesiąc po śmierci 

 SOBOTA, 4 MARCA 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA  

7.00 
1) † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
2) † Zofia Mania w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) Msza Święta wynagradzająca 
2) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Janiny z okazji 83. urodzin, dla Kazimierza, dla 
Zygmunta z okazji 80. urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Filipkowskich  

18.00 
1) † Kazimiera i Stanisław Wrzesień  
2) † Edward Ochylski 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Kazimiery z okazji 
urodzin 

 
 

 


