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Środa Popielcowa, 17 lutego 

Msze święte z obrzędem posypania 
głów popiołem o godz. 900,  

1600 – z udziałem dzieci i 1700 

Niwiska Górne – godz. 18.15 

Nabożeństwo Drogi krzyżowej 
każdy piątek 

godz. 1615 – dla dzieci i dorosłych 

godz. 1900 – dla młodzieży przygotowującej 
się do bierzmowania  

Niwiska Górne – godz. 1730  

 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

niedziela – po Mszy świętej o godz. 1500 

Niwiska Górne – Gorzkie Żale – po Mszy św. o godz. 9.00 

Doba Eucharystyczna 20/21 lutego 
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   Pan Jezus mówi do nas: „Ukryj się”. Nikt na zewnątrz nie po-
winien poznać, że ty pościsz. Ukryj się. Życie chrześcijanina 
kwitnie w głębi serca. Chrystus wiedział, że łatwo jest rozdzierać 
szaty i na zewnątrz okazywać ponury wygląd swojej twarzy, a ser-
ce wypełniać przewrotnością. I dlatego wzywa do nawrócenia 
serc. 

   Czy jednak ten nasz post nie posiada wymiaru społecznego? 
Posiada, ale jest to czas objawienia nie postu, tylko miłości. Bo 
jeśli serce jest zwrócone do Boga, to w każdym jego geście jest 
objawiona miłość. 

   Świat, który dziś nie zagląda do kościoła, powinien poznać, że 
obchodzimy czterdziestodniowy post – po naszej dobroci i mi-
łości. W Środę Popielcową ludzie ochotnie przychodzą po po-
piół. Ksiądz sypie szczyptę prochu na ich głowę. „Pamiętaj, że 
jesteś prochem”. Obrzęd ten dokonuje się w kościele raz w ro-
ku, ale codziennie na nasze głowy nasi bliscy sypią nie szczyptę, 
lecz tony popiołu. Wtedy okazuje się, że nie potrafimy pokornie 
skłonić głowy, nie potrafimy powtórzyć w sercu „prochem je-
steś i w proch się obrócisz”. Tylko oddajemy tonę za tonę. Jeżeli 
dziś podchodzimy po to, by przyjąć popiół, to przyjmijmy go 
przez cały rok, bo nie tylko dzisiaj jesteśmy prochem, lecz zaw-
sze jesteśmy prochem. 

   Druga prośba: nie wysypujmy prochu na głowy bliskich. Niech 
w okresie Wielkiego Postu z naszej ręki nigdy nie posypie się 
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proch. Przyjmijmy ten, który na nas spadnie, popiół oczernienia, 
pretensji, obmowy. A w odpowiedzi podejdźmy do bliskich  
z kawałkiem chleba, z dobrocią, z akceptacją, z miłością. Przyj-
mijmy tych ludzi, którzy są obok nas. To jest post, którego wy-
maga Chrystus. Przyjmujemy popiół dziś po to, by się przygo-
tować na przyjmowanie popiołu przez cały Wielki Post. Popiołu 
z rąk naszych bliskich. Podchodzimy do Komunii św. po to, aby 
z serca podawać drugiemu człowiekowi nie popiół, ale najwyż-
sze wartości dobroci, miłości i przebaczenia. 

ks. Edward Staniek 

 
   DOBA EUCHARYSTYCZNA to trwające 24 godziny wystawienie 
Najświętszego Sakramentu celem Jego adoracji. W naszej archidiecezji ta 
pobożna praktyka odbywa się od 1987 r. W każdym dniu dobę euchary-
styczną odprawia inny kościół archidiecezji. 

   Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do zatrzymania się 
przy JEZUSIE EUCHARYSTYCZNYM w czasie Doby Eucharystycz-
nej. Adoracja to spotkanie z samym Chrystusem nie w jakimś symbolu, 
ale z Jego żywą Obecnością. Pewnie masz za co Bogu dziękować, uwiel-
biać, przepraszać, prosić. Przyjdź ON czeka na Ciebie! „Przyjdźcie do 
mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a JA was pokrzepię” 
(Mt 11, 28). Ty też potrzebujesz pokrzepienia, może nawet jeszcze  
o tym nie wiesz… 
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Program Doby Eucharystycznej 20/21 lutego 2021 r. 
Wspomnienie świętych Dzieci Fatimskich 

7:00 – Msza święta na rozpoczęcie Doby Eucharystycznej 
8:00 – Dylów Szlachecki 
9:00 – Tuszyn 
10:00 – Niwiska Górne 
11:00 – Niwiska Dolne 
12:00 – Dylów Rządowy 
13:00 – ul. Armii Krajowej, ul. Jagiellońska, ul. Jana Pawła II,  
ul. Piłsudskiego, ul. Sportowa, ul. Leszka Czarnego, ul. Konstytucji,  
ul. Spokojna, ul. Srebrna, ul. Złota 
14:00 – ul. Tuwima, ul. Miłosza, ul. Makuszyńskiego,  
ul. Norwida, ul. Prusa, ul. Szymborskiej 
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – Wspólnota Krwi Chrystusa 
16:00 – ul. Rekreacyjna 
17:00 – Uroczysta Msza święta z homilią – wspomnienie Świętych 
Dzieci Fatimskich Franciszka i Hiacynty Marto 
18:30 – ul. Majorat 
19:30 – ul. Sienkiewicza  
20:30 – wieczorny różaniec – Róże Różańcowe Rodziców modlących się za dzieci 
21:30 – ul. Żeromskiego i ul. Narutowicza 
22:30 – ul. Zielona i ul. Kościuszki 
24:00 – Msza święta – Pasterka Eucharystyczna 
1:00 – ul. Reymonta, ul. Dąbrowskiego, ul. Długosza 
2:00 – ul. Długa, ul. Sadowa, ul. Wyszyńskiego 
3:00 – ul. Ogrodowa, ul. Okólna 
4:00 – ul. Wieluńska, ul. Botaniczna, ul. Malinowa, ul. Jeżynowa 
5:00 – ul. Moniuszki 
6:00 – ul. Chopina i ul. Paderewskiego 
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
7:30 – Msza święta na zakończenie Doby Eucharystycznej 
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20 lutego – wspomnienie Świętych Dzieci Fatimskich 

Franciszka i Hiacynty Marto 

 

   Od 2015 roku nasz kościół to także Archidiecezjalne Sanktu-
arium Dzieci Fatimskich Świętych Franciszka i Hiacynty Marto.  
Ufamy, że już za rok będziemy mogli przeżywać ten dzień wyjąt-
kowo – jako uroczystość odpustową w naszej parafii. To tutaj,  
w naszym kościele, dużo modlimy się za dzieci i o dzieci. Przez 
wstawiennictwo świętych Pastuszków z Fatimy, którym Matka 
Boża powierzyła wielkie tajemnice, wypraszamy potrzebne łaski 
dla nas wszystkich. W tym roku przygotowujemy się do obcho-
dów ich liturgicznego wspomnienia, poprzez 9-dniową nowennę.   

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność  
i wywyższasz pokornych spraw abyśmy, za wstawien-
nictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując 
świętych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie 
służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen. 
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   W tegoroczne niedziele Wielkiego Postu zapraszam Was do zatrzyma-
nia się przy sakramencie pokuty i pojednania. Z pomocą przyjdą nam 
rozważania ks. Piotra Pawlukiewicza – jednego z najwybitniejszych 
współczesnych kaznodziejów, zmarłego w minionym roku. Ks. Piotr 
miał niesamowitą łatwość posługiwania się prostymi, codziennymi sytu-
acjami, aby wyjaśniać to, co wcale nie jest takie łatwe i proste. Zachęcam 
do wielkopostnych rozważań… 

ks. proboszcz 

Czy spowiedź może być nieważna,  
czyli o warunkach sakramentu pojednania. 

   Zapytajmy na początku: od czego zależy to, żeby kuracja, którą stosuje 
lekarz wobec chorego, była skuteczna? Na pewno zależy od tego, czy 
pan doktor jest dobrym fachowcem. Jeśli jest dobrym lekarzem, właści-
wie rozpoznaje chorobę i zaleca odpowiednie lekarstwa, pacjent szybko 
wróci do zdrowia. Ale czy tylko od lekarza zależy, czy chory wyzdrowie-
je? Oczywiście, że nie. To zależy także od samego pacjenta. Zwróćmy 
uwagę, że już nawet w trakcie samego badania w gabinecie chory musi 
współpracować z doktorem. Lekarz prosi, aby się rozebrał, bo musi go 
zbadać. Jeśli ktoś powiedziałby, że nie zdejmie koszuli i swetra, to pan 
doktor nie mógłby osłuchać jego płuc, oskrzeli czy serca. Lekarz prosi 
chorego w czasie badania, by przez chwilę nie oddychał lub robił to bar-
dzo mocno, prosi, by pacjent otworzył szeroko usta, by obejrzeć mu 
gardło. Widzimy, że jeśli chory nie spełni pewnych warunków, to nawet 
najlepszy lekarz nie pomoże. Podobnie jest ze spowiedzią. 

   Każdy biskup i każdy ksiądz może odpuszczać grzechy, ale żeby przy 
konfesjonale nastąpiło rzeczywiste pojednanie z Bogiem, człowiek, który 
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przychodzi się wyspowiadać, musi także spełnić kilka warunków. Mó-
wiąc w przenośni, musi otworzyć szeroko swoje serce. Jeżeli tego nie 
uczyni, to nawet sam papież nie będzie mógł odpuścić mu grzechów. 

   Spróbujemy sobie wyjaśnić jakie warunki powinien spełnić każdy z nas, 
aby spowiedź była ważna. Jednym słowem, na czym polega to szerokie 
otwieranie serca przed Panem Bogiem… 

 

   Kiedy Patrycja wychodziła z rodzicami na imieniny do wujka, długo stała przed 
lustrem i obracała się na wszystkie strony. Oglądała swoje buciki i rajstopy, patrzyła 
na spódniczkę i bluzeczkę. Starała się nawet, by dokładnie obejrzeć z tyłu swoją 
kamizelkę. Tatuś, który przyglądał się temu, odezwał się z uśmiechem: 

- Nie wiedziałem, że z ciebie taka strojnisia! 
Patrycja zmieszała się trochę, ale zaraz powiedziała: 
- Ja się tatusiu, tu nie stroję, tylko chcę się dobrze przyjrzeć, czy wszystko jest w po-
rządku. Jakby to wyglądało, żeby przyjść do wujka w pogniecionej spódniczce. 
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   Każdy z nas musi od czasu do czasu przejrzeć się w lustrze i zobaczyć, 
czy jest czysty i porządnie wygląda. Ale podobnie każdy z nas musi oglą-
dać swoje serce i pilnie uważać, czy nie pobrudziło się grzechem. Kiedy 
to robić? Najogólniej mówiąc, bez przerwy. To znaczy, że każdy z nas 
powinien mieć włączone „automatyczne ostrzeganie” przed grzechem, 
czyli sumienie. Jeśli w jakimś domu jest system alarmowy i do mieszkania 
dostanie się złodziej, to natychmiast włącza się alarm. Podobnie działa 
dobre sumienie. Jeśli ktoś popełnia grzech, ono natychmiast włącza sy-
gnał alarmowy – wyrzuty sumienia. Jest rzeczą bezcenną mieć dobre su-
mienie.  

   Kiedyś w klasie na lekcji religii Mateusz powiedział siostrze, że Pan 
Bóg mógł lepiej zrobić człowieka. To znaczy tak, żeby ludzi nie bolały 
zęby. Siostra katechetka była jednak innego zdania i odpowiedziała Ma-
teuszowi: „Gdyby nie było bólu, to komuś mogłyby się zupełnie popsuć 
zęby, a on nic by o tym nie wiedział. W zębach robiłyby się dziury,  
a człowiek ten cały czas by się uśmiechał. I nawet przez głowę by mu nie 
przeszło, że już dawno powinien iść do dentysty”. Ból jest po to, aby 
ostrzegać: uważaj, psuje ci się ząb! Idź szybko do dentysty! Podobnie ból 
ostrzega człowieka: uważaj, chore jest twoje gardło! twoja wątroba! Jak 
najprędzej musisz się leczyć! Gdyby nie było bólu, wielu ludzi szybko by 
umarło. Ból, choć go bardzo nie lubimy, jest jednak potrzebny. Podob-
nie z wyrzutami sumienia. One nas ostrzegają, że choruje nasze serce  
i trzeba je leczyć. Dlatego musimy troszczyć się o sumienie, aby go nie 
rozregulować, żeby nas zawsze ostrzegało o chorobie naszej duszy.  

   Czy można zepsuć swoje sumienie? Niestety, można. Może się tak stać, 
kiedy mimo jego ostrzeżeń nie będziemy chcieli go słuchać. Ono nam 
mówi: „źle robisz, że kradniesz”, a my chcemy je zagłuszyć, wmawiając 
sobie, że inni też kradną. Sumienie jeszcze raz nam przypomina: „nie 
wolno ci kraść!”, a my zagłuszamy je, mówiąc: „to przecież tylko małe 
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drobiazgi”. Sumienie, które jest tak zagłuszane, w końcu przestanie się 
zupełnie odzywać.  

   Innym sposobem rozregulowania sumienia jest słuchanie ludzi, czyta-
nie książek czy oglądanie filmów, które namawiają do grzechu. Jeśli ktoś 
słucha nieustannie takich wrogich Panu Jezusowi głosów, które mówią: 
„możesz łamać przykazania, w tym nie ma nic złego”, to człowiek taki 
może poważnie uszkodzić swoje sumienie.  

   Ten, który nie ma dobrego sumienia, jest bardzo biedny, bo może mieć 
chorą duszę i nic o tym nie wiedzieć. I wtedy na sądzie ostatecznym cze-
ka go przykra niespodzianka. Myślał, że jest wspaniały i dobry, a Pan 
Bóg pokaże mu całą prawdę jego grzechów.  

   Kiedy jednak powinniśmy robić rachunek sumienia w sposób szcze-
gólny? Na pewno dobrze jest go czynić wieczorem każdego dnia. Wtedy 
przypominamy sobie cały dzień i – zgodnie z tym, o czym mówiliśmy – 
zastanawiamy się, czy nie obraziliśmy Boga złą myślą, niedobrym uczyn-
kiem lub może niespełnieniem jakiegoś dobra, które powinniśmy uczy-
nić.  

   Jednak porządny rachunek sumienia należy 
zrobić przede wszystkim przed każdą spo-
wiedzią. Niestety, często widzi się dzieci, któ-
re wchodzą rozbawione do kościoła i bez 
chwili zastanowienia klękają przy konfesjona-
le. Nie powinno tak być. Czy to jeszcze  
w domu, czy już w kościele trzeba spokojnie 
zastanowić się nad swoją postawą, by w cza-

sie wyznania grzechów powiedzieć wszystko, czym obraziliśmy Pana Je-
zusa.  

   W jaki sposób zrobić rachunek sumienia? Na początku zawsze musimy 
poprosić Boga, żeby oświecił nas swoim światłem. Łaska Boża jest nam 
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potrzebna, aby spojrzeć na siebie oczami Pana Jezusa. Są to oczy, które 
wszystko widzą, ale patrzą zawsze z pełną miłością. Każdy powinien 
przy rachunku sumienia starać się dostrzec wszystkie grzechy, ale mimo 
to patrzeć na siebie z miłością. Ta miłość uchronić nas może od przy-
gnębiającego uczucia, że po tylu grzechach nic już nie jesteśmy warci. 
Bowiem nawet największy grzesznik nie przestaje być ukochanym dziec-
kiem Pana Boga. Każdy z nas powinien powiedzieć do siebie samego: ja-
ka szkoda, że ja, dziecko Boże, pobrudziłem swą duszę grzechami. 

   Jak zrobić dobry rachunek sumienia? Należy pamiętać, że niekiedy  
w książeczkach do nabożeństwa są zestawy pytań, które mają pomóc 
każdemu z nas przejrzeć się jak w lustrze. Wtedy trzeba nad każdym  
z tych pytań solidnie się zastanowić, czy nie dotyczy ono właśnie mnie. 

   Inni zadają sobie trzy najważniejsze pytania: 

- co było złego między mną a samym Panem Bogiem?  

- co było złego w stosunku do drugiego człowieka?  

- co było złego w relacji do samego siebie?  

   Chciałbym jeszcze poddać wam jedną myśl, jak można pomóc sobie  
w rachunku sumienia. Spróbujcie uklęknąć przed krzyżem Pana Jezusa 
lub nawet wziąć jakiś mały krzyżyk do ręki i powiedzieć sobie: te ciernie 
wbite w głowę Pana Jezusa to wszystkie moje kłamstwa, które wypowie-
działem. Ten gwóźdź w lewym ręku to moja bijatyka z kolegą na po-
dwórku. Ta rana w boku Zbawiciela to moje niepotrzebne oglądanie fil-
mu dla dorosłych. Taki rachunek sumienia przypomina nam rzecz naj-
ważniejszą: każdy grzech zadaje ból samemu Jezusowi. 

   Rachunek sumienia porównywaliśmy do oglądania się w lustrze, by 
sprawdzić, czy nie jesteśmy brudni na twarzy albo czy nie mamy plam na 
ubraniu. Ale możemy dowiedzieć się o tym także w inny sposób. 
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   Może widzieliście, jak ktoś mówi do kogoś po cichu: „pobrudziłeś się  
z tyłu na swetrze”. Jak się wtedy przeważnie odpowiada? Ludzie dziękują 
sobie, bo gdyby nie takie zwrócenie uwagi, to nadal chodziliby pobru-
dzeni, nic o tym nie wiedząc.  

   Podobnie ma się sprawa z sumieniem. Zdarza się, że mama mówi do 
swojego dziecka: „zrobiłeś się ostatnio bardzo niegrzeczny”. Chłopiec 
czy dziewczynka mogą tego wcale nie dostrzegać. Myślą, że zachowują 
się dobrze. Ale mama wyraźnie mówi, że to nie jest dobre postępowanie. 
Jak bardzo często, zamiast podziękować mamie, pani nauczycielce czy 
nawet koledze, którzy zwracają nam uwagę, że pobrudziliśmy nasze serce 
złym uczynkiem, obrażamy się, a nawet wybuchamy gniewem. „Ty sam 
nie jesteś lepszy” – mówimy do kolegi. „Ona jest niemądra” – mówimy 
brzydko o pani nauczycielce. To tak, jakby ktoś spojrzał w lustro, zoba-
czył, że jest brudny na twarzy i zamiast się umyć, zbił lustro, mówiąc: 
„ono źle pokazywało!”. 

   Musimy być bardzo wdzięczni ludziom nam życzliwym, którzy dla na-
szego dobra zwrócą nam uwagę. Mówi się nawet, że prawdziwego przy-
jaciela poznaje się po tym, że potrafi mówić rzeczy nie tylko przyjemne, 
ale i trudne do przyjęcia. Po to, by pomóc drugiemu stać się lepszym. 

   Kiedy robimy rachunek sumienia, musimy przypomnieć sobie, co nam 
mówili inni, czy mieli do nas jakieś zastrzeżenia. Niektórzy nawet potra-
fią zapytać przyjaciela: „powiedz mi, czy ty widzisz we mnie coś, co nale-
żałoby zmienić?”. Kto potrafi tak zapytać, temu naprawdę zależy na swo-
jej świętości.  

ks. Piotr Pawlukiewicz 
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Intencje Mszy świętych 15 – 21 lutego 2021 r. 

 

15 lutego, Poniedziałek 
7.00 + Paweł Kruk 
17.00 1) + Karol Tulejski 
2) + Zenobia Stępień  
18.00 Niwiska Górne:  
+ ks. Roman Łodziński 22 gregoriańska 
16 lutego, Wtorek 
7.00 + Stefania Zasępa 
17.00 1) + Romuald Hałaczkiewicz w 1 r. śm. 
2) + ks. Roman Łodziński 23. gregoriańska 
18.00 Niwiska Górne: + Marianna, Adam Bocią-
ga; Tadeusz Kotyla; zm. z rodz. Kotylów  
i Bociągów; Mieczysław Sikora; Tomasz, Józef 
Broniszewscy; Zygmunt Wielgosik 
17 lutego, Środa Popielcowa 
9.00 + Eugeniusz Marczak 
16.00 + ks. Roman Łodziński 24. gregoriańska 
17.00 + Janina Dłubak w 35 r. śm.,  
Antoni Dłubak 
18.15 Niwiska Górne: rez. H. Klekotka 
18 lutego, Czwartek 
7.00 + Jan, Pelagia, Zenon Zdybowicz; Krzysz-
tof, Janusz Pawelczuk 
17.00 1)+ Dusze czyśćcowe 
2) + ks. Roman Łodziński 25. gregoriańska 
18.00 Niwiska Górne – Msza św. zbiorowa 
+ Antoni Kotyla; + Feliks Bęben; + Tadeusz So-
wala; + Krystyna Radziwołek; + Zygmunt Gór-
nik; + Kazimierz Płatek  
19 lutego, Piątek 
7.00 + Helena Kuc 
16.15 Droga krzyżowa 
17.00 + Stanisław Grabas; + Sebastian Barczak; 
+ Zdzisława Kwiatkowska; + Karol Tulejski;  
+ Franciszka Strzelczyk; + Józef Leszczyk;  
+ Janina Kacprzak; + Jacek Cieśla; + Tadeusz 
Łużak; + Grażyna Cieśla; + Henryk Mszyca;  
+ Sabina Bernaś; + Natalia Jaskuła; + Roman 
Urbańczyk; + Paweł Kruk; + Stefania Zasępa;  
+ Eugeniusz Marczak; + Tadeusz Warzycha;  
+ Janina Wlaźlak 
18.00 Niwiska Górne: + ks. Roman Łodziński 

20 lutego, Sobota, wspomnienie Świętych 
Dzieci Fatimskich Franciszka i Hiacynty Mar-
to. Doba Eucharystyczna 
7.00 + ks. Roman Łodziński 27. gregoriańska  
17.00 1) Za Parafian 
2) * w intencji Róż Różańcowych św. Hiacynty i 
św. Franciszka Rodziców modlących się za 
dzieci 
3) + Tadeusz Mruszczyk w r. śm. i zmarli  
z rodziny Mruszczyków i Słowików 
18.00 Niwiska Dolne:  
rez. Kotyla 
24.00 Msza św. – Pasterka Eucharystyczna 
21 lutego, Niedziela,  
I Niedziela Wielkiego Postu 
7.30 + Jadwiga i Franciszek Bernaś 
9.00 Niwiska Górne: 
+ Tadeusz w r. śm., Helena, Michał, Józef Ptak 
10.30 1) + Sebastian Barczak 
2) + Władysława Pilarczyk; ks. Zygmunt Pilar-
czyk 
12.00 1) * w 48 r. ślubu – Barbara i Bronisław 
Kaźmierscy 
2) + ks. Roman Łodziński 28. gregoriańska 
15.00 Msza święta zbiorowa: 
 + Janina Marek; + Paweł Kruk;  
+ Stanisław Grabas; + Sebastian Barczak;  
+ Zdzisława Kwiatkowska; + Karol Tulejski; 
Franciszka Strzelczyk; + Józef Leszczyk;  
+ Janina Kacprzak; + Krystyna, Eugeniusz Wy-
pych; + Jacek Cieśla; + Tadeusz Łużak;  
+ Grażyna Cieśla; + Henryk Mszyca; + Sabina 
Bernaś; + Natalia Jaskuła; + Roman Urbańczyk; 
+ Stefania Zasępa; + Eugeniusz Marczak; + He-
lena Kuc; + Tadeusz Warzycha; + Włodzimierz 
Szczęsny; + Janina Wlaźlak;  
+ Zdzisław Wiktorowski; + Sabina Harciarek 

 


