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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na nieszpory niedzielne. W dzisiejszą niedzielę doroczna
adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach o godz. 14.00.
2. W przyszłą niedziele kazania wygłosi były wikariusz naszej parafii o. Dorian, obecnie
misjonarz z Republiki Centralnej Afryki. Po Mszy św. przed kościołem będzie można
złożyć ofiarę na misje franciszkańskie w RCA.
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
4. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
5. W piątek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej) oraz
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie świec-gromnic podczas każdej
Mszy św. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.
Jest to także dzień modlitw w intencji katechizacji dorosłych.
6. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
7. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od godz. 16.30. O godz. 17.00 Msza św. Ipiątkowa z udziałem dzieci. Po tej Mszy św. na pożegnanie żłóbka przy udziale naszego
chóru „Pokój i dobro” wspólnie będziemy kolędować. Młodzież naszej parafii
zapraszamy do spowiedzi św. od godz. 18.00 i na Mszę św. I-piątkową o godz. 18.30, po
której odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
8. W sobotę o godz. 7.30 modlitwa różańcowa, o godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym
Sercu NMP w int. Wspólnoty Żywego Różańca i nabożeństwo w ramach praktyk pięciu
I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca. O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe
i Msza św. w porządku niedzielnym.
9. W sobotę też wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. udzielane będzie błogosławieństwo
od chorób gardła.
10. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie się we wtorek po Mszy św. o g. 18.00.
11. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się w niedzielę o 14.30.
12. W miesiącu lutym jest jeszcze kilka wolnych intencji. Zainteresowanych prosimy
o zgłoszenie się w zakrystii.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa i św. Antoniego
towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.
Wszystkim rozpoczynającym czas ferii zimowych życzymy miłego i bezpiecznego
wypoczynku, przypominając o tym, iż prawdziwy katolik nie odpoczywa bez Pana Boga.
Intencje modlitwy na luty 2018
Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie
pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Intencja własna: Za wszystkie osoby konsekrowane (zakonne), aby już więcej nie żyły dla
siebie, ale dla Tego, który je powołał oraz o powołania zakonne z naszej parafii.
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IV Niedziela Zwykła – 28.01
Za + Janusza SKUTELA.
Za + męża Jana w 1. rocz. śm.
W int. Pauliny CHOLEWA z ok. 10. rocz. ur. oraz jej taty Michała z ok. 40. rocz. ur.
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi
i Aniołów Stróżów.
CHRZTY I ROCZKI.
W intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po kolędzie, Liturgicznej Służby Ołtarza
oraz kapłanów, którzy nawiedzali nasze domy i mieszkania.
W int. Anety i Zbigniewa JAROSZ z ok. 20. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Antoniego oraz zdrowie dla
małżonków i ich dzieci.
Poniedziałek – 29.01
Za ++ Józefa ŚWIDER w kolejną rocz. śm., krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
Przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Joanny i Mariana z ok. kolejnej
rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie oraz dary
Ducha Św. dla ich dzieci Konrada, Ewy i Jakuba.
Wtorek – wspom. św. Hiacynty Mariscotti, dz. – 30.01
Za + Pawła HUBAŁA.
Za + Brunona STOLARCZYKA w 10. rocz. śm.
Środa – wspom. św. Jana Bosko, kapłana – 31.01
W int. Piotra i Damiana oraz ich rodzin z prośbą o zdrowie i Boże błog.
Za ++ Marię i Piotra GODZIEK, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
I Czwartek miesiąca – 1.02
Za ++ Ryszarda DZIECHCIARZ i Zofię KURDZIEL.
W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania do życia
kapłańskiego i zakonnego.
I Piątek miesiąca – święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02
Za ++ Wacława i Helenę KORBECKICH.
Za ++ Bronisławę i Władysława KURDZIEL.
I Sobota miesiąca – wspom. dow. św. Błażeja, biskupa i męcz. – 3.02
W int. Joanny.
W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wspólnoty Żywego
Różańca.

13.00 Msza św. chrzcielna.
15.00 W int. Czesława PAJĄK z ok. 60. rocz. ur. oraz całej rodziny z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.
TD
18.00 Za ++ Antoniego ROGER w 5. rocz. śm. oraz rodziców z obu stron.
V Niedziela Zwykła – 4.02
7.00
8.30 Za ++ Józefa TOMALA, rodziców i rodzeństwo.
10.00 W int. o. Maksymina z prośbą o Boże błog. – int. od „Margaretek”.
11.30 W int. Parafian.
17.00 Za + Jana RAMUSIŃSKIEGO.
W naszym klasztorze odprawiane są
Msza św. do Dworu Niebieskiego: w int. Henryka o łaskę wiary
(od 1 do 30.01.2018)
oraz Msza św. gregoriańska: za + Helenę ANIOŁ (od 1 do 30.01.2018)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy
św. bez przerwy), a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty
i godziny odprawienia takiej Mszy.
Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
U początku tego pielgrzymowania wiara Maryi spotyka się z wiarą Józefa. Jeśli po
zwiastowaniu Elżbieta powiedziała o Niej: „błogosławiona, która uwierzyła” (por. Łk 1, 45)
— to w pewien sposób można by błogosławieństwo to odnieść również do Józefa, ponieważ
odpowiedział on twierdząco na słowo Boga, przekazane mu w rozstrzygającym momencie.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 1,21-28)
Oskarżyciel
Szatan na różne sposoby próbuje wmówić człowiekowi, że Bóg jest jego
wrogiem. Od tego zaczęła się historia grzechu. Już pierwsi rodzice w raju
postanowili przechytrzyć swojego Stwórcę i być jak On. Zły nie
zrezygnował z oskarżycielskiego tonu wobec Boga. Ileż to razy kusi nas,
byśmy spróbowali na czymś przyłapać Boga, obrazili się na Niego, bo nie
dostaliśmy tego, o co prosiliśmy, albo przestali Go słuchać, bo wydaje się
nam, że wymagania stawiane w Ewangelii są nierealistyczne. Jeśli
rozpoznajesz w sobie ten szyderczy i zwodniczy szept Złego, pomódl się,
by dziś w twoim domu rozległo się stanowcze Jezusowe: „Milcz i wyjdź z niego!”
Panie Jezu Chryste, wierzę i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem. Tylko
Ty masz słowa życia wiecznego. Nie pozwól mi nigdy zwątpić w Ciebie
i ulec pokusie niewiary.
o. Jarosław Krawiec OP
ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI (c.d.)
Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie na
Mazowszu. Jego ojciec był kasztelanem, a krewni zajmowali znaczące
stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz z bratem wysłany
został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. […] Mimo iż
spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kolegów nie
wstydził się modlitwy i medytacji. Powtarzał, że „trzeba więcej
podobać się Bogu, niż bratu”. Wychowany w kulturze renesansu, za
swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem

stworzony i dla nich winienem żyć”.
Ucząc się w Wiedniu, Stanisław mieszkał na stancji w domu należącym do protestanta. Były to
czasy szczególnych napięć pomiędzy protestantami a katolikami będące skutkami reformacji.
Stanisław z bólem dostrzegał, jak negowana jest prawda o Eucharystii i kult Matki Bożej. Im
więcej jednak widział nadużyć, tym bardziej tajemnice te stawały się mu drogie.
Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała się z ostrym sprzeciwem jego
rodziców. Uważali, że mają lepszy pomysł na jego życie. Niestety, takie postawy nie należą do
rzadkości także i dziś. Stanisław odkrył powołanie i chciał na nie odpowiedzieć za wszelką
cenę. Potrafił walczyć o realizację woli Bożej w swoim życiu. Rozumiał, że kiedy musi
wybierać między wolą rodziców, presją środowiska a wolą Boga, powinien słuchać Boga. Ten
siedemnastoletni chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby wreszcie
spełnić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi w Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam wstąpić
do zakonu. Dylinga okazała się dla niego jednak trudnym doświadczeniem. Nikt bowiem nie
witał go tam z otwartymi ramionami. Przyjęto go na próbę i posłano go do sprzątania pokoi
oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaimponować starszym braciom
swoją determinacją, skoro przełożony napisał o nim: „Spodziewam się po nim rzeczy
wielkich”.
Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego Miasta był
szczęśliwy, choć nadal odbierał od ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne złożył mając 18 lat.
Poruszony słowami rekolekcjonisty, że każdy miesiąc bracia winni spędzać tak, jakby to był
ostatni miesiąc w ich życiu, Stanisław wyznał, że ma przed sobą tylko jeden miesiąc życia.
We wspom. św. Wawrzyńca – 10 sierpnia – napisał list do Matki Bożej z prośbą o wyjednanie
mu łaski śmierci w święto jej Wniebowzięcia. Jeszcze tego samego dnia zachorował,
a 15 sierpnia 1568 r. zmarł.
Z Listu Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Styczeń 2018 Dzieci naszej parafii z przedstawieniem
jasełek w Domu Dziecka "Tęcza"

Występ chóru „Seraf” z Rybnika w naszym kościele

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Z „Niecodziennika całego" ks. Jana Twardowskiego
Słyszałem o trzyletnim Marku, który niecierpliwił się w czasie Mszy św., nie mogąc doczekać
się końca; wreszcie zapytał rodziców głośnym szeptem:
- Kiedy ksiądz powie „Idźcie ofiary do domu”?
***
Opowiadano mi, że w czasach stalinowskich przed gmachem partii żebrak
wyciągnął rękę po jałmużnę.
- Idź pod kościół - ktoś krzyknął.
- Ale ja jestem niewierzący.

