
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. 

O zatroszczenie się o porządek i piękno w kościele prosimy rodziny: 
Krystyny i Antoniego Musz, Zdzisławy i Leszka Litwin, Kornelii i Piotra Drąg. 

2. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafialne. Złożyli je: P. Róża i Jerzy Łamasz 
250 zł, P. Katarzyna i Grzegorz Milanik 120 zł. 

3. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości – modlimy się o trzeźwość 
dla uzależnionych i szczęście ich rodzin. 

4. W środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów 
popiołem o godz. 800 i 1700. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych i post (ilościowy i jakościowy). 

5. W piątek o godz. 1700 Droga Krzyżowa i Msza św. Za odprawienie Drogi Krzyżowej 
zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W piątki Wielkiego Postu 
na Mszach św. zbieramy ofiary na kwiaty do „Bożego Grobu”. 

6. Msze św. w tygodniu: wtorek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni 
o godz. 1700. W niedzielę wielkopostny porządek Mszy św.: rano o godz. 800  
i po południu po Gorzkich Żalach o godz. 1500 (Gorzkie Żale 1500 i Msza św.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pieniądze wydane na alkohol w złotych: 
 

 
 
 
 
 
 
źródło informacji: Dane z Urzędu Gminy Orły 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy 
na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie 
oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» 
Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo 
mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: 
«Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, 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.  
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
W dzisiejszej Ewangelii trędowaty mężczyzna odważa się przyjść do Jezusa, 
łamie wszelkie zakazy, robi to, czego mu nie wolno, pomimo własnego bólu 
i osamotnienia. A Jezus, pozwala mu zbliżyć się do siebie i uzdrawia go. 
Na pewno nie była to łatwa decyzja chorego człowieka, ponieważ osoby 
trędowate były wyłączane i skupiane gdzieś z dala od społeczeństwa 
i kompletnie osamotnione. Największym cierpieniem w tej chorobie nie był 
trąd, ale izolacja i wykluczenie – wszyscy unikali kontaktu z trędowatymi. 
Dotknięci tą chorobą byli uważani za odrzuconych przez Boga. Mężczyzna 
mówi do Jezusa „Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić” nie jest nachalny, prosi na 
kolanach z pokorą o Łaskę oczyszczenia i zarazem nowe życie bez trądu. 
Czyni to też z głęboką wiarą bo gdyby jej nie posiadał, nie odważyłby się prosić 
o pomoc. Miał więcej wiary niż wielu tych, którzy żyją w bliskości 
z Chrystusem. Jezus uzdrowił go bez magicznych zaklęć, uczynił to z miłości 
i wszystko czynił w mocy Ducha Świętego. Ewangelista podkreśla, że Jezus 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 7(96)/2021  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 15.II – 21.II 2021 
poniedziałek 
– sobota + Julia Pusz (Msza św. gregoriańska) 

niedziela + Tadeusz, 5 rocznica i zmarli z rodziny 
 

„Współczesny Świat, myśląc 
o chorobach, najczęściej myśli 

o tych dotykających ciało, choć więcej 
spustoszenia robią choroby duszy, 
tak bardzo dziś rozpowszechnione. 

Nie wszyscy je widzą, albo też nie 
wszyscy chcą je zauważyć. Łatwiej 
dostrzec chorobę ciała niż duszy, 
choć i te drugie są w dużej mierze 

rozpoznawalne.” 
 
„Czy alkoholizm 
nie jest wyrazem 
chorej duszy bez 
nadziei na wieczność?” 

Grozi nam nie tylko wirus COVID–19 ale 
ciągle jeszcze niepokonany wirus 

pijaństwa przynoszący utratę zdrowia, 
przedwczesną śmierć 

i co najgorsze, niosący ze sobą 
zagrożenie utraty życia wiecznego. 

2019r. piwo wino wódka razem 

NIZINY 325 612 22 003 163 930 511 545 

w Gminie 2 506 993 228 301 1 537 061   4 272 355 
 

2020r. piwo wino wódka razem 

NIZINY 350 779 21 177 201 133 573 089 

w Gminie 2 619 385 196  929 1 788 694    4 605 008 

 

? 


