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Nabożeństwo Drogi krzyżowej  

piątek 

godz. 1615 – dla dzieci i dorosłych 

godz. 1900 – dla młodzieży  

w tym tygodniu szczególnie zapraszamy klasy VII 

godz. 1730 – Droga krzyżowa w Niwiskach 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

niedziela – po Mszy świętej o godz. 1500 

Gorzkie Żale w Niwiskach – po Mszy świętej o godz. 900 

 

 
20 lutego – Uroczystość w naszej parafii!!! 
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Prot. Nr 203/21/I  

DEKRET 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA w celu pomnożenia pobożności wiernych i zbawienia 

dusz, mocą uprawnień powierzonych jej w specjalny sposób przez Ojca Świętego w Chrystusie, 

dzięki Opatrzności Bożej, papieża Franciszka, po wysłuchaniu próśb, przedstawionych niedaw-

no przez Jego Ekscelencję Wacława Depo, Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego wraz z 

proboszczem parafii Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa w Pajęcznie, znajdującej się 

w tejże archidiecezji, łaskawie udziela, z niebiańskich skarbców Kościoła, odpustu zupełnego 

pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca 

św.). Będą go mogli uzyskać wszyscy i poszczególni wierni oraz ofiarować go również jako po-

moc dla dusz w czyśćcu cierpiących, jeśli z prawdziwą skruchą, wyspowiadani i posileni Komu-

nią św. nawiedzą w pielgrzymce kościół parafialny Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystu-

sa, czyli Archidiecezjalne Sanktuarium Świętych Franciszka i Hiacynty Marto w Pajęcznie  

i z pobożnością będą tam uczestniczyć w świętych obrzędach  

dnia 20 lutego, w liturgiczne wspomnienie Świętych Franciszka i Hiacynty Marto 

lub przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnym rozmyślaniom, kończąc 

je Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz modlitwą do Najświętszej Maryi Panny i Świętych 

Franciszka i Hiacynty Marto.  

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wychodzić 

z domu, będą mogli również uzyskać odpust zupełny po wzbudzeniu postanowienia odrzucenia 

jakiegokolwiek grzechu i intencji wypełnienia, jak najszybciej będzie można, trzech zwykłych 

warunków, jeśli przed obrazem Najświętszej Maryi Panny połączą się duchowo z celebracjami  

i pielgrzymkami i ofiarują Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia i trudy własnego życia. 

Ażeby zatem, dzięki miłości pasterskiej, ułatwić dostęp do Bożej łaski, którą można uzy-

skać dzięki władzy kluczy, jaką posiada Kościół, ta Penitencjaria usilnie prosi, aby proboszcz  

i kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, wspaniałomyślnie i ochoczo 

poświęcili się celebrowaniu sakramentu pokuty.  

Ten dokument zachowuje swą ważność przez siedem lat. Bez względu na jakiekolwiek 

przeciwne zarządzenia.  

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 1 lutego, roku Pańskiego 

2021. 

(-) Maurus kard. Piacenza 

Penitencjarz Większy 

(-) Krzysztof Nykiel 

Regens  
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   Jarek stał przy konfesjonale i robił jakieś dziwne miny. Widać 

było, że cały czas się wysila, aż zaciska pięści. Co chwila też doty-

kał dłonią lewego i prawego oka, a następnie oglądał pilnie końce 

swoich palców. Całą tę czynność powtarzał wiele razy. Zauważył 

to wszystko ksiądz Bogusław, który podszedł do Jarka i zagadnął: 

- Co się dzieje? Co ty, Jarku, wyprawiasz w kościele? 

Chłopiec odpowiedział: 

- Proszę księdza, ja chcę wzbudzić w sobie żal za grzechy i wysi-

lam się, jak mogę, ale nawet najmniejsza łza mi z oczu nie leci! 

   Niektórym ludziom ciągle jeszcze wydaje się, że żal za grzechy 

to uczucie smutku. Zatem najlepiej byłoby rozpłakać się choć 

trochę. Musimy więc wyraźnie powiedzieć, że żal za grzechy jest 

wtedy, kiedy człowiek uzna, że to, co zrobił, było niedobre. Ten 

żal to jednocześnie pragnienie zerwania z grzechem i zwrócenia 

się do Boga. Każdy przystępujący do sakramentu pojednania musi 

jasno uświadomić sobie, że jego grzechy są złe i że chce za nie 

przeprosić Pana Boga.  

   Jeśli ktoś przystąpiłby do spowiedzi, a myślałby sobie na przy-

kład tak: „przezywałem kolegę, ale to mu się należało i bardzo 
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dobrze, że tak zrobiłem”, to wtedy taka spowiedź byłaby nieważ-

na. 

   Jest chyba oczywiste dla każdego, że wielkość żalu za grzechy 

zależy od wielkości naszego przewinienia. Jeżeli ktoś uderzył ko-

legę, to raczej będzie żałować bardziej niż w przypadku, kiedy go 

tylko brzydko przezywał. Ale czy żal za grzechy zależy jedynie od 

tego, jak wielkie przewinienie ktoś popełnił? 

   Pewien pan wracał samochodem do domu. Właśnie przed 

chwilą w jego miasteczku spadł ogromny deszcz i na ulicach były 

wielkie kałuże. Kierowca bardzo się spieszył, bo umówił się  

w domu ze swoim serdecznym przyjacielem i nie chciał się spóź-

nić. W czasie szybkiej jazdy 

wąską uliczką wjechał  

w wielką kałużę. Spod kół 

trysnęła fontanna wody  

i ochlapała jakiegoś psa, 

który biegł chodnikiem. 

Kierowca spojrzał w luster-

ko i zobaczył, że pies, któ-

remu nic się nie stało, 

otrzepuje się z wody. Skoncentrowany na jeździe, już za chwilę 

zapomniał o prysznicu, jaki sprawił bezpańskiemu zwierzakowi.  

   Dwie ulice dalej, zaraz za zakrętem, stał przed sklepem jakiś 

mężczyzna. Nasz kierowca nie zdążył ominąć kałuży i, niestety, 

także go ochlapał. Mokry przechodzień zaczął coś krzyczeć  

w stronę odjeżdżającego samochodu. Pan kierowca poczuł się 
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nieswojo. Wiedział, że to była jego wina. Tłumaczył sobie jednak, 

że przecież nie przejechał tego człowieka i na pewno szybko wy-

schnie mu ubranie. Jednak pewien niesmak pozostał.  

   Do domu było już bardzo blisko i kierowca widział z daleka, że 

przed furtką czeka przyjaciel. Przycisnął mocniej gaz i za chwilę  

z piskiem opon zatrzymał się przed domem. Nie przewidział, że  

i tu zebrała się spora kałuża. Woda spod kół trysnęła na stojącego 

kolegę. Pan kierowca szybko wyskoczył z auta i zaczął serdecznie 

przepraszać przyjaciela za swoją nieuwagę. Wyjął z kieszeni chus-

teczkę i starannie wycierał jego kurtkę, choć ten powtarzał, że nic 

się nie stało.  

   Kiedy bohater tej historii leżał już wieczorem w łóżku, zasta-

nowiła go pewna rzecz. Jadąc samochodem, trzy razy kogoś 

ochlapał: psa, obcego człowieka i swego serdecznego przyjaciela. 

Za pierwszym razem zapomniał o tym prawie od razu. Za drugim 

miał wyrzuty sumienia – takie na dwie minuty. Kiedy jednak 

ochlapał przyjaciela, to gorąco go przepraszał, wycierał chustecz-

ką i jeszcze potem w domu powtarzał, że bardzo mu przykro.  

   Widzimy więc, że żal za niedobry uczynek zależy nie tylko od 

tego, jak wielki był grzech, ale także komu go uczyniliśmy. Czyli 

od tego, kim jest dla mnie ten poszkodowany. Czy jest jak pies, 

jak obcy czy jak serdeczny przyjaciel.  

   Kiedyś byłem po kolędzie u pewnego pana, który mieszkał sam 

i miał dużego psa. W rozmowie wyznał mi szczerze, że jest tak 

zapracowany, że nawet nie ma czasu na poranną modlitwę. Zapy-

tałem go wtedy, czy wychodzi rano z psem na spacer. Odpowie-
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dział: „Oczywiście, przecież z psem muszę wyjść!”. Sami po-

wiedzmy, kto w tym domu był ważniejszy: Pan Bóg czy pies? 

Bardzo przykra to sprawa, ale dla wielu osób pies jest ważniejszy 

od Pana Jezusa. Widziałem ludzi, którzy, gdy zapomnieli wypro-

wadzić swojego ulubieńca na spacer, brali go potem na kolana  

i ciepłym, serdecznym głosem mówili: „Niech piesek się nie 

gniewa na pana. Pan już będzie dobry i będzie kochał pieska”. 

Widziałem nawet, jak przy tym całowali psa. Zastanawiałem się 

wtedy, czy oni potrafią tak samo się spowiadać, tak samo przepra-

szać dobrego Boga za swoje uchybienia.  

   Żal za grzechy, który zrodzi się w naszym sercu, będzie więc za-

leżał od tego, czy Bóg jest dla nas najlepszym przyjacielem czy 

może, niestety, kimś obcym. Jeżeli naprawdę kochamy Stwórcę, 

to bardzo mocno będziemy przeżywać nawet mały grzech.  

ks. Piotr Pawlukiewicz 
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Intencje Mszy świętych 22 – 28 lutego 2021 r. 

 

22 lutego, Poniedziałek,  

święto Katedry Świętego Piotra 

7.00 + ks. Roman Łodziński 29 gregoriań-

ska  

17.00 1) + Marianna w 25 r. śm., Michał 

Garbiec i ich rodzice 

2) * w pewnej intencji   

18.00 Niwiska Górne: + Jan Bęben w 8 r. 

śm., Michał, Waleria Kochel  

23 lutego, Wtorek 

7.00 + Tadeusz Warzycha 

17.00 1) + Franciszka Strzelczyk 

2) + Zenobia Stępień 

18.00 Niwiska Górne:  

+ ks. Roman Łodziński 30. gregoriańska  

24 lutego, Środa  

7.00 + Jolanta, Anna, Czesław Lewera 

17.00 1) + Karol Tulejski 

2) + Jarosław Widera 

18.00 Niwiska Górne:  

+ Krystyna Radziwołek 

25 lutego, Czwartek 

7.00 + Marian, Marianna, Jan Walasińscy 

17.00 1) * W intencji Wspólnoty Krwi Chry-

stusa 

2) * W intencji Grupy AA 

18.00 Niwiska Górne – Msza św. zbiorowa 

+ Antoni Kotyla; + Feliks Bęben;  

+ Tadeusz Sowala; + Krystyna Radziwo-

łek; + Zygmunt Górnik; + ks. Roman Ło-

dziński; + Kazimierz Płatek; + Helena Or-

łowska  

26 lutego, Piątek 

7.00 * w pewnej intencji 

17.00 1) + Henryk Mszyca  

2) + Sebastian Barczak – 1. gregoriańska 

18.00 Niwiska Górne: + Zygmunt Górnik 

27 lutego, Sobota 

7.00 + Antoni, Pelagia, Kazimierz Dziesz-

kowscy; Janina, Józef Kiełbik; Stefan Po-

piel  

17.00 1) + Ireneusz Wieczorek w 3 r. śm.;  

+ Janina, Józef, Andrzej, Krzysztof Wie-

czorek  

2) + Sebastian Barczak – 2. gregoriańska 

18.00 Niwiska Dolne:  

+ Czesław Ptak 

28 lutego, Niedziela,  

II Niedziela Wielkiego Postu 

7.30 + Janina, Stanisław Otto;  

+ Maria Schabowicz 

9.00 Niwiska Górne: 

+ Feliks Bęben w 1 r. śm. 

10.30 1) + Sebastian Barczak – 3. grego-

riańska 

2) + Marianna w 8 r. śm., Jan Słupińscy; 

Janina Popiel 

12.00 Za Parafian 

15.00 Msza święta zbiorowa: 

+ Wanda Bociąga; + Natalia Jaskuła;  

+ Stanisław Grabas; + Zdzisława Kwiat-

kowska; + Karol Tulejski;  

+ Franciszka Strzelczyk; + Józef Leszczyk; 

+ Janina Kacprzak; + Jacek Cieśla;  

+ Tadeusz Łużak; + Grażyna Cieśla;  

+ Henryk Mszyca; + Sabina Bernaś;  

+ Roman Urbańczyk; + Paweł Kruk;  

+ Stefania Zasępa; + Eugeniusz Marczak; 

+ Helena Kuc; + Tadeusz Warzycha;  

+ Włodzimierz Szczęsny; + Janina Wlaź-

lak; + Zdzisław Wiktorowski; + Sabina 

Harciarek; + Emil Walaszczyk; + Grzegorz 

Pęciak; + Janina Marek  


