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ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PROROKA OZEASZAOz 2, 16. 17b. 21-22 

To mówi Pan: 

«Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowadzić i 

mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy 

wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię znowu na wieki, poślubię 

przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię 

sobie przez wierność, a poznasz Pana». 
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REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

On odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

On twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsunął od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. 

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 3, 1b-6 

Bracia: 

Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? 

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który 

znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem 

Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie 

atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, 

lecz na żywych tablicach serc. 

A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy 

uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że 

ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się 

sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera 

bowiem zabija, Duch zaś ożywia. 

AKLAMACJAJk 1, 18Alleluja, alleluja, alleluja 

Z woli swej zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, 

abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKAMk 2, 18-22 

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i 

pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi 

uczniowie nie poszczą?” 

Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan 

młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u 

siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów 

dzień, będą pościć. 

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W 

przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi 

się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych 

bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i 

bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. GABRIEL OD MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
Franciszek Possenti urodził się w Asyżu 1838. Jego ojciec piastował urząd 

gubernatora tego miasta i okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej, gdyż obszar ten 

należał wówczas do 

państwa kościelnego. 

Pierwsze lata swojego 

życia spędził w różnych 

miejscach - jego ojciec 

nie zdecydował się 

jeszcze, gdzie obrać 

sobie stałą rezydencję. 

W 1856 osiadł na stałe 

w Spoleto. Gdy miał 4 

lata, zmarła jego matka. 

Studia odbywał najpierw 

u Braci Szkół Chrześci-

jańskich, którzy pogłębili 

w nim zasady religijne, 

wyniesione już z domu, a 

od 1850 uczęszczał do 

kolegium jezuitów. 

Należał do najlepszych uczniów. Sakrament Bierzmowania przyjął z rąk abpa Jana 

Sabbioni. Dbał aż do przesady o swój wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, 

imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Jednakże w 1856, po 

przełamaniu oporu ojca, który szykował już dla niego dobrą partię, pożegnał rodzinę, i 

zapukał do bram nowicjatu zakonu – ówcześnie jednego z najsurowszych - 

pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Obrał sobie zakon, 

którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie wśród otoczenia nabożeństwa do 

męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. Te dwa nabożeństwa uświęciły go tak 

dalece, że po niewielu latach wzniósł się aż na stopień heroiczny doskonałości 

chrześcijańskiej. Zachował się notatnik Świętego, w którym notował on sobie 

postanowienia do coraz to nowych ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, 

choćby największe męki, byle tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. 

Zmarł na gruźlicę 1862, mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi 

nazywają Go santo del sorriso [świętym uśmiechu]. Jest patronem kleryków i młodych 

zakonników. Św. Pius X ogłosił Gabriela błogosławionym (1908), a Benedykt XV 

wpisał go do katalogu świętych (1920). Pius XI obrał św. Gabriela za patrona 

młodzieży włoskiej Akcji Katolickiej (1926). W 1953 Pius XII wyznaczył św. Gabriela 

na patrona diecezji Teramo i Atri na równi ze św. Bernardynem i św. Reparatą. 

[…] O Gabrielu bledziutki, 

z bolesnym w ręku obrazkiem; 

jesteś mi cały - gdy kocham - 

Szczęśliwym wynalazkiem.ks. Jan Twardowski 

 (Uroczystość 27 luty) 
il.: NAGROBEK ŚW. GABRIELA, sanktuarium św. Gabriela, prowincja Teramo, Italia 

 

Gdy mówimy Ojcze "nasz", uznajemy najpierw, że wszystkie Jego obietnice miłości, zapowiedziane przez proroków, zostały wypełn ione przez 782 Chrystusa w nowym i wiecznym 

Przymierzu: Staliśmy się "Jego" ludem, a On jest odtąd "naszym" Bogiem. Ten nowy związek jest darem wzajemnej przynależności: przez miłość i wierność 35
Por. Oz 2, 21-22; 6, 1-6 mamy 

odpowiedzieć na "łaskę i prawdę", które zostały nam dane w Jezusie ChrystusieJ 1,17. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2787] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.II (niedziela): Rozpoczęcie XXXIX TYGODNIA MODLITW O 

TRZEŹWOŚĆ NARODU w Kościele Polskim, w tym roku 
obchodzonego pod hasłem: „Jan Paweł II w służbie 
trzeźwości”. W tej intencji w sposób szczególny modlić się 
będziemy 3.III (piątek) w czasie nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej o 17:30 i na Mszy św. o 18:00. 

 1.III (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się Wielki 
Post, czas duchowego przygotowania się do jak najlepszego 
przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa – wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze 
odkupienie. Msze św. o godz. 8:45; 15:45 (dla dzieci) i 
18:00. Posypanie głów popiołem, na znak rozpoczęcia 
pokuty, w czasie każdej Mszy św. 

 1.III (środa): W Środę Popielcową OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, 
tzn. wolno zjeść jeden posiłek do syta i dwa bardzo 
skromne, oraz należy powstrzymać się od pokarmów 

mięsnych. 

 3.III (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 

uczcimy Najświętsze Serce Jezusa. O 15:45 Msza św. dla 
dzieci, w połączeniu z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. 
Spowiedź 1-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 4.III (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00, 
oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie 
całej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. 

 5.III (sobota): Po Sumie i Gorzkich Żalach spotkanie Kół 

Żywego Różańca. 
 Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą 

odprawiane wg następującego porządku: 
 Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu 

 dla dzieci o 15:45; 
 dla dorosłych o 17:30; 
 Dla młodzieży o 18:45. 

 Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu – 
bezpośrednio po Sumie. 
Za udział w Gorzkich Żalach można - we wszystkich 
kościołach w Polsce – uzyskać, raz w tygodniu w okresie 
Wielkiego Postu, ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi 
warunkami, tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św., 

modlitwa w intencjach Ojca św. 
 Trwają zapisy na 10-dniową (na przełomie czerwca i lipca, 

prawdopodobnie od 24.VI do 3.VII) pielgrzymkę do Rzymu, 
do grobu Jana Pawła II. Jej koszt to 1600.00 zł (plus opłaty 
za wejścia do muzeów i wydatki osobiste). Przy zapisie jest 
pobierana zaliczka wysokości 550.00 zł. Informacje o 
pielgrzymce, jak i jej program, znajdują się na kartkach na 
stolikach z tyłu kościoła. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Sławomir Jan JEDLIŃSKI, kawaler z parafii 

Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłosnej, i Monika 
FRANKOWSKA, panna z parafii tutejszej. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Stefan FABISIAK, † 19.II.2006, l. 80 

śp. Jan NALEŻYTY, † 20.II.2006, l. 84 

śp. Anastazja STĘPNICKA, † 22.II.2006, l. 80 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

Z „WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO”, CD. 
WIERNOŚĆ TRADYCJI, cd. 

7. W trudnych czasach, w których narażona była katolicka wiara o ofiarnym charakterze 
Mszy świętej, o kapłaństwie posługi, o rzeczywistej i stałej obecności Chrystusa pod 
postaciami eucharystycznymi, św. Piusowi V zależało przede wszystkim na tym, by 
zachować nowszą tradycję, niesłusznie zwalczaną, wprowadzając tylko bardzo małe 
zmiany świętego obrzędu. W istocie mszał z roku 1570 niewiele się różni od 

pierwszego mszału wydanego drukiem w roku 1474, który znowu wiernie odtwarzał 
mszał z czasów Innocentego III. Nadto chociaż kodeksy Biblioteki Watykańskiej 
umożliwiały poprawienie niektórych wyrażeń, nie pozwoliły jednak, by w tym badaniu 
„starych i uznanych autorów” cofnięto się dalej niż do średniowiecznych komentarzy 
liturgicznych. 

8. Dziś natomiast ta „tradycja Ojców Kościoła”, której trzymali się korektorzy Mszału św. 
Piusa V, została wzbogacona przez niezliczone pisma uczonych. Po pierwszym 
wydaniu Sakramentarza gregoriańskiego w roku 1571, często wydawano drukiem 
krytycznie opracowane stare sakramentarze rzymskie i ambrozjańskie, podobnie jak 
starodawne księgi liturgiczne hiszpańskie i gallikańskie, które ukazały liczne, nie znane 
dotąd modlitwy o niemałej wartości duchowej. 

Również tradycje dawnych wieków, poprzedzających ustanowienie obrządków 
Wschodu i Zachodu, teraz lepiej są znane dzięki temu, że znaleziono wiele 
dokumentów liturgicznych. 

Oprócz tego postępujące studia nad Ojcami Kościoła rzuciły na teologię 
eucharystycznego misterium światło nauki najwybitniejszych w chrześcijańskiej 
starożytności Ojców, jak św. Ireneusz, św. Ambroży, św. Cyryl Jerozolimski, św. Jan 
Złotousty. 

9. Dlatego „tradycja Ojców Kościoła” wymaga nie tylko, by zachowywano to, co 
przekazali nasi najbliżsi przodkowie, lecz by objęto i rozważano wszelkie minione 
okresy dziejów Kościoła i wszystkie sposoby, jakimi jedyna jego wiara wyrażała się w 
formach ludzkiej kultury, tak różniących się między sobą, zwłaszcza tych, które krzewiły 
się w regionach semickich, greckich i łacińskich. To szersze spojrzenie pozwala nam 
dostrzec, jak Duch Święty użycza Bożemu ludowi podziwu godnej wierności w 
zachowywaniu niezmiennego depozytu wiary, mimo bardzo wielkiej różnorodności 
modlitw i obrzędów. 

PUŁAPKA 
Dolina rozpaczy, meandry Wschodu, 

Trawiący ogień zgryzoty, cierpienia. 

Duchową pustką mrok nęka duszę 

… znów ktoś pomylił ścieżkę zbawienia. 

Na Jezusa Zmartwychwstałego 

Kosmicznej energii cień rzucony. 

Jest tylko boskość, nie ma świętości, 

Koszmarny sen w realia wprowadzony. 

Szatana macki, posmak goryczy, 

Nieświadomości i zgubne tryby, 

Wpierw niszczą duszę, a później ciało, 

Wschodu pułapek nikt nie zliczy. 

Porzuć więc drogę, której nie znasz. 

Sam Pan Bóg dzisiaj Ciebie wzywa. 

Umarłą duszę miłością ożyw. 

Tylko w Chrystusie zbawienie, moc, siła. 

Iza MARCINIAK, z tomiku „Z mocą Ducha Świętego” 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. LEON II (80) 
W 682 papieżem został sycylijczyk, który przybrał 

imię Leona II. Konsekracja odbyła się, choć 

wyboru dokonano w parę dni po śmierci 

poprzednika, Agatona, pótorej roku później: przez 

ten czas trwała wymiana korespondencji między 

cesarzem Konstantynem Pognatusem a Rzymem 

w sprawie stosunku dworu bizantyńskiego do 

procesu wyboru papieża. Już po śmierci Leona 

podatek nakładany na wybór papieży został 

zlikwidowany, co wybór uniezależniało od dworu cesarskiego. 

Leon II autorytetem św. Piotra zatwierdził postanowienia i uchwały Soboru 

Trullańskiego I potępiające monoteletyzm oraz papieża Honoriusza I 

(aczkolwiek wyraźnie, w liście do cesarza, zaznaczał że uczynił tak nie 

dlatego, iz Honoriusz popełnił herezję, ale dlatego, że nie dość aktywnie ją 

zwalczał profana proditione immaculatam fidem subverti permisit). Za pontyfikatu 

Leona II cesarz Konstantyn IV odwołał dekret swego poprzednika 

Konstansa przyznający autonomię Rawennie (Rawenna – we Włoszech - 

była rezydencją cesarzy wschodnich i ich namiestników): uzgodniono, że 

biskupi raweńscy będą konsekrowani przez papieża. 

Leon II odrestaurował kościół S. Bibiany na Eskwilinie, do którego 

przeniósł, obawiając się kolejnego napadu Lombardów, relikwie 

męczenników poprzednio pochowanych w katakumbach Via Portuense. 

Przez współczesnych uznawany za sprawiedliwego i uczonego, zmarł w 

Rzymie w 683 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 

 


