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REFLEKSJA NA ROZPOCZĘTY  

NADZWYCZAJNY ROK ŚW. JÓZEFA 

Rok św. Józefa się rozpoczął i nadal go przeżywamy. 
My figurę św. Józefa też w naszym kościele mamy. 
Postawmy sobie przeto pytanie:  
czy my się do św. Józefa w modlitwie zwracamy? 

Gdy kościół odwiedzamy 
z pewnością przed Nim klękamy. 

Gdy jednak o Bogu nie pamiętamy, 
to także o św. Józefie zapominamy. 
A jest tak wspaniałym powiernikiem 

w dążeniu do Boga wielkim orędownikiem. 
Był stróżem Świętej Rodziny, wychowywał Syna Bożego. 

Zna dobrze trudy dnia codziennego. 
Zawierzmy przeto nasze rodziny opiece i trosce Jego. 
Bo świat taki rozkrzyczany. 
Niedługo przez hałas popękają ściany. 
Każdy swoje racje przedstawia, 
każdy swoje zdanie nam wmawia. 
Dominują komputery, komórki, smartfony  
                                                 każdego dnia. 
Z jednej i drugiej strony. 
W końcu jesteśmy zmęczeni  
i zniechęceni. 
I co dalej? 
Rozważmy to sobie! 
Czy nie trzeba by czegoś w życiu zmienić? 
We mnie? W Tobie? 
Popatrzmy na św. Józefa, 
jaki jest niepozorny. 
A jaki wielki, cichy, pokorny. 
Często przez nas niezauważony, 
w świętości zaś niedościgniony. 



Zmieńmy nasze przyzwyczajenie, 
spróbujmy się wtopić w ciszę, milczenie. 
Uklęknijmy w pokorze przed Bogiem w kościele, 
a zyskamy łask wiele. 
Bo w ciszy 
Bóg nas słyszy. 
My słyszymy Boga, 
a to jest najlepsza droga. 
W ciszy możemy Boga chwalić. 
W ciszy możemy się żalić. 
W ciszy możemy się sukcesami pochwalić. 
W ciszy możemy Boga przepraszać. 
W ciszy możemy się łzami zraszać. 
Tu przy Bogu wystarczy być. 
A to więcej aniżeli w dostatku żyć. 
Czyńmy zawsze to, co pożyteczne. 
Odsuwajmy to, co zbyteczne. 
Wtenczas nasze życie sensu nabierze, 
będziemy silniejsi w wierze. 
Nasza miłość się spotęguje, 
której nam często brakuje. 
Gdy ciszę zaakceptujemy będziemy sobą  
i nadal będziemy mogli kroczyć naszą życiową drogą. 
Do celu naszego, 
kochając Boga i bliźniego. 
 
 

„Józefie, Święty Patronie ku prośbom naszym się skłoń…” 
Racz stróżem być młodzieńczych lat. 

Nas też prosimy w opiece miej 
i za nami wstawiać się chciej. 

Zleć nas Zbawcy naszemu i prowadź nas ku Niemu. 
Matka Najświętsza, która Boga na świat wydała 

będzie się też nami opiekowała. 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 

● Jutro po Mszy św. święcenie chleba i wody św. Agaty. 

● W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Cho-

rego. Rozpoczyna się także Tydzień Modlitw o Trzeźwość Naro-

du. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

● W Kancelarii Parafialnej oraz Zakrystii przyjmowane są Zalecki 

na czas Drogi Krzyżowej. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Człowiek nie jest byle kim - Dr Wanda Półtawska w rozmowie z 

„Gościem Niedzielnym”, wypowiadając się w obronie życia dzieci 

nienarodzonych, mówi o odpowiedzialności i konieczności ucze-

nia się myślenia. 

Ponadto w Gościu: 

• o burzliwych losach najcenniejszego z polskich insygniów kró-

lewskich, tzw. Korony Chrobrego;  

• o Korei, w której chrześcijaństwo rozwija bardzo szybko, a wy-

znawcami Chrystusa zostają również politycy i celebryci. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby 

archidiecezji. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. od 5 do 11 lutego 2018 r. 

5 II 
Poniedziałek 
Wsp. św. Agaty 

dz. i  męcz. 

g. 1800 - Za zmarłych  

Święcenie chleba i wody św. Agaty 

 

6 II  

Wtorek 
Wsp. św. Pawła 

Miki i tow. męcz. 

g. 1800 - Za + Konrada Duk w 2. rocznicę śmierci 

7 II 

Środa  
g. 700 - Za ++ rodziców Reginę i Hermana Guziel 

8 II 

Czwartek 
Wsp. św. Hieroni-

ma Emilianego, 

zak., 

 św. Józefiny  

Bakhity, dz. 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Józefa Marek w rocznicę śmierci 

9 II 

Piątek 

g. 1800 - Za + Mariannę Barczyk 

10 II 

Sobota 
Wspomnienie 

św. Scholastyki 

dziewicy 

g. 1800 - Za ++ matki Gertrudę Bryłka w dniu urodzin oraz Mał-

gorzatę Chmiel 

11 II 
 

6. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Światowy Dzień  

Chorego 

 

Tydzień Modlitw 

o Trzeźwość  

Narodu 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o opiekę Bożą i zdrowie dla Elżbiety Nieścierowicz  

z okazji 60. rocznicy urodzin                                   

     Te Deum 

- Za + Włodzimierza Majda w 1. rocznicę śmierci 

Nieszpory 

- Za ++ Edwarda Jaworek, rodziców Franciszka i Józefę 

Pluciński, dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny i po-

krewieństwa 


