
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

– Dlaczego napisałam tą książkę? Gdy człowiek spotyka Jezusa Chrystusa w 

ewangelicznej refleksji, w Eucharystii i w wielu innych doświadczeniach, jego 

życie zmienia się w sposób nieprawdopodobny - przekonuje dziennikarka. 

– Patrząc z zewnątrz, moje życie za bardzo się nie zmieniło. Robię te same 

rzeczy, które robiłam wcześniej, ale patrzę na nie nowymi oczami – wyznaje. 

Nie chcąc zatrzymać dla siebie tego, co stało się najpiękniejszym 

doświadczeniem jej życia, Aleksandra Borghese postanowiła napisać książkę. 

– Chciałam użyć tę odrobinę talentu pisarskiego, który posiadam, by 

podzielić się nim ze wszystkimi – tłumaczy. Dzień uzdrowienia stał się 

niezapomniany dla trędowatego z dzisiejszej Ewangelii. Możemy sobie 

wyobrazić olbrzymią radość człowieka, który do niedawna jeszcze był 

trędowatym. Jego radość była tak wielka, że pomimo upomnienia Jezusa 

zaczął opowiadać i rozgłaszać wszędzie wieść o olbrzymim dobru, które go 

spotkało. Nie posiadał się ze szczęścia i odczuwał potrzebę podzielenia się 

nim ze wszystkimi. Każde nasze spotkanie z Chrystusem również jest 

niezapomniane. Uświadamia nam, że Jezus jako Zbawiciel ma moc uzdrowić 

nie tylko rozpadające się ciało 

człowieka, ale i jego duszę. Jak 

trędowaty z Ewangelii, mamy ze 

swej strony stać się apostołami 

głoszącymi Dobrą Nowinę i dzielić 

się wielkimi dobrami, które Pan 

uczynił w naszym życiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Dotknięci trądem 
 

Na rekolekcjach odprawianych w niewielkiej grupie uczestnicy 

odczytywali teksty Pisma św. mówiące o trądzie. Wieczorem dzielili się 

swoimi odkryciami. Jedna z uczestniczek, nie mówiąc o sobie, zwróciła 

uwagę na dziecko niechciane, odrzucone przez rodziców, któremu 

wmówiono, że nie może być kochane. W sercu tego dziecka została 

zakodowana biała plama trądu w taki sposób, że nie umie ono kochać. 

Gdy inni uczestnicy rekolekcji zapytali, czy dziecko niechciane nie może 

drogą spotkania z Jezusem szukać uleczenia ze swego nieszczęścia, nasza 

bohaterka odpowiedziała nieśmiało: „Najczęściej takie dziecko nie wierzy 

nawet w to, że Chrystus chciałby je uleczyć. Nie wierzy, bo w tej wierze 

byłoby jego uleczenie. Byłaby pewność, że Jezus je kocha. Zniszczona 

zdolność miłości człowieka rzutuje i na spostrzeganie miłości Boga do 

człowieka”. Są ludzie, którym bardzo trudno uwierzyć, że ich ktokolwiek 

kocha, nawet Bóg, mimo że dzień i noc niczego innego nie pragną tylko 

tego, by ich ktoś pokochał i wzniecił w nich wiarę, że i oni potrafią kochać. 

Odważną książką, w której autorka spogląda w głąb swojego życia, 

nazwał rzecznik Watykanu Joaquín Navarro-Valls opublikowane w 2004 

r. wyznania Aleksandry Borghese, znanej włoskiej dziennikarki. 

Książka Nowymi Oczami: Historia mojego nawrócenia, podobnie jak droga 

wiary dziennikarki, rozpoczyna się od momentu spotkania z Leonardo 

Mandadori, który stał się jej przyjacielem, a następnie wprowadził ją 

do Opus Dei. Pochodząca ze starej rzymskiej rodziny arystokratycznej 

Aleksandra Borghese zaczęła coraz lepiej poznawać osobistości Kościoła 

Włoch i Watykanu, co miało też wpływ na jej drogę dziennikarską, gdy 

zaproponowano jej posadę watykańskiego korespondenta „Panoramy”. 

 



 

 

INTENCJE PARAFIALNE 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale 

także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za 

jego wstawiennictwem prośmy dziś w intencji zakochanych, by ich 

miłość rozwijała się nieustannie oraz o zdrowie dla tych, którzy 

borykają się z problemami natury psychicznej. 

2. W najbliższą środę będziemy obchodzić tzw. Popielec, który w naszej 

tradycji rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Będzie to dla nas czas 

szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na 

krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W tym dniu Msze św. z 

obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w naszej 

katedrze o godz. 7.00, 11.00 i 18.00. W środę popielcową obowiązuje 

nas post ścisły. 

3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę 

Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 – dla dzieci, a 

o godz. 17.30 – dla dorosłych.  

4. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 17.30 na 

nabożeństwo gorzkich żali połączone z kazaniem pasyjnym. 

5. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 do naszej katedry zapraszamy 

wspólnotę i wszystkich sympatyków duchowości franciszkańskiej 

na spotkanie III FZŚ. 

6. W niedzielę, 28 lutego, o godz. 11.00 zapraszamy na Msze św. 

rodziców wraz z dziećmi, które przygotowują się do przyjęcia I 

Komunii św. podczas Mszy św. dzieciom zostaną poświęcone 

różańce. Natomiast po Mszy św. zapraszamy na spotkanie 

organizacyjne. 

7. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich 

intencji. 

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

 

† Ludwika Zalewska,   

† Kazimierz Drewa,  

† Halina Kozłowska,   

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

15.02. – Poniedziałek 

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (15) 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Daniela i Patrycji w 3 miesiące 
po ślubie 

18.00 † Zbigniew Wolanin 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Danuta Guziewicz 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Gabińskiej z okazji 70-

leica urodzin 

16.02. – Wtorek  

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (16) 

7.00 † Janina Szymaszek 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Urszula, Ludwika(f), Marcin i zmarli rodzice 

18.00 † Leopold Gołąbek 1 rocznica śmierci 

18.00 † Stanisław Małkowski -intencja od rodziny Gajaszek z Grabowa Szlacheckiego 

17.02. – Środa Popielcowa 

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (17) 

11.00  

18.00 † Stanisław Małkowski – intencja od rodziny Wielgosz z Grabowa Szlacheckiego 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

18.02. – Czwartek  

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (18) 

18.00 † Józef jankowski 17 rocznica śmierci, Tadeusz Zieliński, Aleksandra i Leopold 

Jankowscy, Maria i Zdzisław Sroka i rodzice z obojga stron 

18.00 † Stanisław Małkowski – intencja od rodziny Gajek 

19.02. – Piątek 

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (19) 

18.00 
Msza św. dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne 
łaski dla Alicji w dniu urodzin 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji i Darii Kuriata 

18.00 † Jan, Franciszka(f) Jamrożek, Maria i Stanisław Fliczkoscy 

20.02. – Sobota  

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (20) 

9.00 III FZŚ 

18.00 † Katarzyna i Włodzimierz Majkut 

18.00 † Franciszek Sitnicki 36 rocznica śmierci 

18.00 
Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne 

łaski dla Elżbiety i Tadeusz Kowalskich z okazji 30-lecia sakramentu malżeństwa 

21.02. – I Niedziela Wielkiego Postu 

7.30  † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (21) 

7.30 † Marek Barejko  

9.30 † Jerzy Tarka 12 rocznica śmierci, tata Henryk 

9.30 
† Małgorzata i Józef Romanowscy, Krystyna Kowalczyk, zmarli z rodziny 

Romanowskich i wiśniewskich 

9.30 † Józef Koroluk 3 rocznica śmierci 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski dla Maurycego w 

dniu urodzin 

11.00 † Halina Zienkiewicz 26 rocznica śmierci, Paweł Zienkiewicz 5 rocznica śmierci 

12.30 † Olimpia i Alfons Lemańscy 

12.30 † Marian Chmiel 3 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

18.00 W intencji Parafian 


