
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Odosobnienie trędowatego (Kpł 13, 1-2. 45-46) 

Czytanie z Księgi Kapłańskiej 
Tak powiedział Pan do Mojżesza i 
Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała 
pojawi się nabrzmienie albo wysypka, 
albo biała plama, która na skórze jego 
ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą 
go do kapłana Aarona albo do jednego z 
jego synów kapłanów. 
Trędowaty, który podlega tej chorobie, 
będzie miał rozerwane szaty, włosy w 
nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie 
wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez 
cały czas trwania tej choroby będzie 
nieczysty. Będzie mieszkał w 
odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie 
poza obozem”. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Tyś jest ucieczką i moją radością 

Szczęśliwy człowiek, któremu 
odpuszczona została nieprawość, 
a jego grzech zapomniany. 

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje 
winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. 

Tyś jest ucieczką i moją radością 

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej 
winy. 
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, 
a Ty darowałeś niegodziwość mego 
grzechu. 
Cieszcie się i weselcie w Panu, 
sprawiedliwi, 
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego 
serca. 

Tyś jest ucieczką i moją radością 
  
DRUGIE CZYTANIE 
Paweł naśladowcą Chrystusa    
(1 Kor 10, 31 – 11, 1) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem 
ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 
Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który 
się staram przypodobać wszystkim, nie 
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szukając własnej korzyści, lecz dobra 
wielu, aby byli zbawieni. 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja 
jestem naśladowcą Chrystusa. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Uzdrowienie trędowatego (Mk 1, 40-45) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka 
Trędowaty przyszedł do Jezusa i 
upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i 
rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony». Natychmiast trąd go 
opuścił i został oczyszczony. Jezus 
surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu 
nic nie mów, 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.  

ROZWAŻANIE PAPIEŻA FRANCISZKA (ANIOŁ PAŃSKI 15 LUTEGO 2015)

Drodzy Bracia i Siostry! 

W te niedziele ewangelista Marek opowiada nam o działaniu Jezusa przeciwko 
wszelkiemu rodzajowi zła, dla dobra cierpiących na ciele i na duszy: opętanych, 
chorych, grzeszników... Ukazuje się On jako Ten, który zwalcza i zwycięża zło, 
gdziekolwiek je spotyka. W dzisiejszej Ewangelii (por. Mk 1, 40-45) w swej walce ma 
do czynienia ze znamiennym przypadkiem, ponieważ chory jest trędowaty. Trąd jest 
chorobą zaraźliwą i bezlitosną, która oszpeca osobę i która była symbolem nieczystości: 
trędowaty musiał pozostawać z dala od zamieszkanych miejsc i oznajmiać 
przechodniom o swojej obecności. Był wykluczony ze wspólnoty społecznej i religijnej. 
Był jak chodzący trup. 

Uzdrowienie trędowatego zawiera trzy krótkie etapy: prośbę chorego, odpowiedź 
Jezusa, konsekwencje cudownego uzdrowienia. Trędowaty prosi Jezusa «na kolanach», 
mówiąc do Niego: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić» (w. 40). Na tę pokorną i 
ufną prośbę Jezus reaguje głębokim poruszeniem swojej duszy: współczuciem. 
«Współczucie» jest słowem bardzo głębokim: współczucie oznacza «czucie-z-innym». 
Serce Jezusa wyraża ojcowskie współczucie Boga dla tego człowieka, przez zbliżenie 
się do niego i dotknięcie go. I ten szczegół jest bardzo ważny. Jezus «wyciągnął 
rękę, dotknął go (...). Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony» (w. 41). Miłosierdzie 
Boga przekracza wszelkie bariery, a dłoń Jezusa dotyka trędowatego. Nie zachowuje 
On bezpiecznej odległości, nie działa pośrednio, ale naraża się wprost na zarażenie 
naszym złem, i tak właśnie nasze zło staje się miejscem spotkania: On, Jezus, bierze od 



nas nasze chore człowieczeństwo, a my bierzemy od Niego Jego człowieczeństwo 
zdrowe i uzdrawiające. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy z wiarą przyjmujemy 
sakrament: Pan Jezus nas «dotyka» i obdarza swoją łaską. W tym przypadku myślimy 
zwłaszcza o sakramencie pojednania, który nas uzdrawia z trądu grzechu. 

Po raz kolejny Ewangelia ukazuje nam, co czyni Bóg w obliczu naszego zła: Bóg nie 
przychodzi, by prowadzić «wykład» na temat cierpienia; nie przychodzi nawet, żeby 
wyeliminować ze świata cierpienie i śmierć; przychodzi raczej po to, by wziąć na siebie 
ciężar naszej ludzkiej kondycji, aby ją nieść aż do końca, aby nas uwolnić radykalnie i 
ostatecznie. W ten sposób Chrystus przezwycięża zło i cierpienia świata: biorąc je na 
siebie i przezwyciężając mocą Bożego miłosierdzia. 

Ewangelia o uzdrowieniu trędowatego mówi nam dzisiaj, że jeśli chcemy być 
prawdziwymi uczniami Jezusa, to winniśmy stać się, w zjednoczeniu z Nim, 
narzędziami Jego miłości miłosiernej, pokonując wszelkiego rodzaju marginalizacje. 
Aby być «naśladowcami Chrystusa» (por. 1 Kor 11, 1) wobec ubogiego lub chorego, 
nie powinniśmy się lękać patrzyć mu w oczy i zbliżyć się do niego z czułością i ze 
współczuciem, dotknąć go i uścisnąć. Często prosiłem osoby pomagające innym, aby 
czyniąc to, patrzyły im w oczy, nie obawiały się ich dotknąć; aby gest pomocy był także 
gestem komunikacji: my również potrzebujemy być przez nich przyjęci. Gest czułości, 
gest współczucia... A ja was pytam, czy kiedy pomagacie innym, patrzycie im w oczy? 
Czy ich akceptujecie, nie obawiając się ich dotknąć? Czy ich przyjmujecie z czułością? 
Zastanówcie się nad tym — jak pomagacie? Na odległość czy z czułością, będąc im 
bliscy? Jeżeli zło jest zaraźliwe, to zaraźliwe jest także dobro. Dlatego trzeba, aby 
obfitowało w nas coraz bardziej dobro. Dajmy się zarazić dobrem i zarażajmy dobrem! 

    
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś kontynuujemy nabożeństwo czterdziestogodzinne. Po Mszach świętych 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy by chwilę pozostać w 
kościele w ciszy w obecności Chrystusa pod postacią chleba. Wychodząc z 
kościoła, kto może, niech uklęknie na dwa kolana, oddając cześć 
Zbawicielowi. 

2. Dziś rozpoczyna się Tydzień modlitw o Trzeźwość narodu. W poniedziałek i 
wtorek po wieczornej Mszy św. będą modlitwy w tej intencji. 

3. We wtorek Msza św. za Zmarłych wypominanych w naszym kościele. Przed 
Mszą św. różaniec w Ich intencji.  

4. We środę rozpoczynamy Wielki Post i nasze rekolekcje wielkopostne, które 
wygłosi ks. Krzysztof Porosło. Program rekolekcji jest umieszczony na 
stronie internetowej parafii w gablotach i w biuletynie. 

  



Program Rekolekcji wielkopostnych (17.02 – 21.02. 2021 r.) 

SKOK W CIEMNOŚĆ, czyli Jak wierzyć we współczesnym świecie? 
Środa Popielcowa 17.02.2021 

 Godz. 7:00; 8:30, 10:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 - Msza św. z kazaniem 
rekolekcyjnym 

 Po ostatniej nauce: Apel Jasnogórski 

Czwartek 18.02.2021 

 Godz. 7:00, 8:00, 16:00, 18:00, 19:30 – Msza św. z kazaniem i konferencją 
rekolekcyjną po Mszy.  

 Po ostatniej nauce: Apel Jasnogórski  

Piątek 19.02.2021 Dzień spowiedzi rekolekcyjnej   

 Godz. 7:00 oraz 8:00 Msza św. z kazaniem i konferencją rekolekcyjną po 
Mszy 

 Godz. 6.30 – 8.00 spowiedź  

 Godz. 15:00 – 16:00 spowiedź dla chorych i seniorów  

 Godz. 16:00 –  Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu 
namaszczenia chorych i nauką rekolekcyjną 

 Godz. 17:00 – 18:00 spowiedź  

 Godz. 18:00 – Msza św. z kazaniem i konferencją rekolekcyjną po Mszy  

 Godz. 19:00 – 19:30 spowiedź 

 Godz. 19:30 –  Msza św. z kazaniem i konferencją rekolekcyjną po Mszy 
(zapraszamy szczególnie młodzież) 

 Po ostatniej nauce: Apel Jasnogórski  

Droga krzyżowa: 9:00 oraz 14:30.  

Sobota 20.02.2021  

 Godz. 7:00, 8:00, 16:00, 18:00, 19:30 – Msza św. z kazaniem i konferencją 
rekolekcyjną po Mszy  

 Po ostatniej nauce, ok. godz. 21:00: Adoracja Najświętszego Sakramentu z 
indywidualnym błogosławieństwem i Apel Jasnogórski  

Niedziela 21.02.2021 

 Msze św. z kazaniem – 7:00, 8.30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:15, 17:00, 19:00  

 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18:00   
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