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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo jako przygotowanie do zbliżającego się
czasu Wielkiego Postu. Dzisiaj adoracja po Mszy św. o godz. 11.30 do 17.00. O 16.30
zapraszamy na nieszpory niedzielne. W poniedziałek i wtorek całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 7.00 do Mszy św. o godz. 18.00.
We wtorek zakończenie adoracji nabożeństwem do św. Antoniego o godz. 17.30. Plan
adorowania jest podany w gazetce. Rozpoczynamy też Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu, który kończy I Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Trzeźwości. Pod chórem
znajduje się zeszyt przyrzeczeń abstynenckich, do którego można się wpisywać.
2. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św. wraz
z dziećmi w poniedziałek o godz. 19.00.
4. W środę rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Środa Popielcowa to dzień postu
i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Porządek Mszy św.: 7.00, 9.00 i 18.00.
5. Od Środy Popielcowej rozpoczynamy również kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
6. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
O 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O 17.00 Msza
św. w int. naszej Ojczyzny oraz o 18.30 Msza św. i wieczór uwielbienia Słowem Bożym.
7. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w każdy piątek po Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00. Dzieci uczestniczą
w Wielkim Poście we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w każdy piątek o 17.00; zbierają
obrazki „Wielki Post ze św. o. Pio”, które będą naklejały na specjalną planszę. Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Kazania pasyjne będzie głosił o. Idzi
Soroburski z Chorzowa. Zachęcamy do składania zalecek za zmarłych, w intencji których
będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej.
8. W środy Wielkiego Postu po wieczornej Mszy św. na Drogę Krzyżową zaprasza
Franciszkański Zakon Świeckich.
9. Chór Parafialny „Pokój i Dobro” rozpoczyna przygotowania Liturgii na obchody
Wielkiego Tygodnia - opis Męki Pańskiej w wersji śpiewanej i inne pieśni na Triduum
Paschalne. Osoby lubiące śpiewać zapraszamy na próby chóru, które odbywają się
w zakrystii kościoła w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św.
10. Poświęcenie świec dzieciom przygotowującym się do Wczesnej i I Komunii św. w piątek,
podczas Mszy św. o godz. 17.00.
11. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w niedzielę, 18 lutego o godz. 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.

INTENCJE MSZY ŚW. 11.02 – 18.02.2018
7.00
8.30
10.00
11.30
17.00
7.00
18.00

VI Niedziela Zwykła – 11.02
W int. rodziny z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
i św. Antoniego.
Za ++ Przemysława JASEK w 10. rocz. śm., Jerzego i Dorotę DRAB w 14. rocz. śm.
Za + Krystynę NOWAK w 9. rocz. śm.
W int. Piotra i Mateusza z prośbą o zdrowie i Boże błog.
Za ++ Mikołaja ŻYŁA, z rodzin ŻYŁÓW i STARZECKICH
Poniedziałek – 12.02
Za + Krzysztofa – int. od rodzin GIZÓW i KOWALIKÓW.
Za ++ rodziców Alinę w 30. dn. po śm. i Piotra w 1. rocz. śm.
Wtorek – wspom. Objawień Matki Bożej w Fatimie – 13.02

7.00
18.00 W int. Agnieszki i Michała z ok. ur. z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., dary
Ducha Świętego w rozeznawaniu powołania, opieki Maryi, Aniołów i Świętych.
Środa Popielcowa – 14.02
7.00 Za ++ rodziców Piotra i Gertrudę KOSIECKI oraz wnuczka Kacperka.
9.00
18.00 Za + Janinę TROCHA w 3. Rocz. śm.
Czwartek – 15.02
7.00
18.00 Za + siostrę Irenę MATUSIAK.
18.00 Za ++Waldemara o radość życia wiecznego oraz w int. żony Marii z prośbą o Boże
błog. i zdrowie we wspomn. rocz. śl.
Piątek – 16.02
Do
Bożej
Opatrzności,
przez
wstaw.
Matki Bożej, św. Józefa i św. Antoniego w int. Ireny
7.00
z ok. ur. oraz całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary
Ducha Świętego.

17.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.30 W int. Agnieszki i Marioli z ok. ur.
Sobota – 17.02
7.00 Za + Gerarda JANICKIEGO w 16. rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + męża Mariana FUCHS w 20. rocz. śm.
18.00 Za + Ireneusza SALETRA w 1. rocz. śm. – int. od żony, syna, rodziców i teściów.
I Niedziela Wielkiego Postu – 18.02
7.00 Za ++ Mariannę i Jana ŻURAWA, syna Andrzeja, Małgorzatę i Jana KLONEK,
Józefa, Franciszka i zięcia Eugeniusza.
8.30 Za ++ rodziców Alinę i Piotra, teściów i pokrewieństwo.
10.00 W int. Mariusza z ok. 43. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Maryi.
11.30 Za ++ ojca Józefa HUBER, brata Stanisława i pokrewieństwo.
17.00 Za ++ Eugeniusza GODLEWSKIEGO w 14. rocz. śm. i jego rodziców.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
1. za + Marka WOJTAKA (od 1.02 – 2.03.2018 r.)
2. za ++ Franciszka i Annę PODKÓWKA (od 1.02 – 2.03.2018 r.)
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”:
[…] Józef jest pierwszym, który uczestniczy w wierze Bogarodzicy.
Uczestnicząc, wspiera swą Oblubienicę w wierze Bożego zwiastowania.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 1,40-45)
Jesteś dla mnie ważny
Opowiadając o swojej posłudze wobec ubogich i trędowatych, św. Matka
Teresa mówiła, że najgorszą rzeczą dla ludzi, których spotykała codziennie na
ulicach Kalkuty, była świadomość, że są niepotrzebni. Nikomu nie zależało
na ich zdrowiu, nikt na nich nie czekał. Dlatego razem ze swoimi siostrami
starała się nie tylko tych ludzi nakarmić, ale również dać im poczucie, że nie
są sami. Zauważmy, że Jezus mógł uzdrowić trędowatego swoim słowem,
zachowując bezpieczny dystans. Tak nakazywało Prawo. On jednak zbliżył się, wyciągnął rękę
i dotknął go. Bóg przychodzi bardzo blisko, kiedy jesteśmy samotni, cierpiący i odrzuceni,
dotykając swoją miłością naszych serc.
Jezu, pragnę kochać Cię taką miłością, jaką Ty mnie ukochałeś. O to Cię proszę i pokornie
błagam: uczyń serce moje zdolne do takiej miłości
o. Jarosław Krawiec OP

Niedziela
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30

Wspólnota Żywego Różańca, Franciszkański Zakon Świeckich, chętni
Grupy Modlitewne, Domowy Kościół, Parafialny Zespół Caritas,
uczestnicy Kręgu Biblijnego i Katechezy Dorosłych, chętni
Chór Parafialny „Pokój i Dobro”, Parafialna Rada Duszpasterska,
Młodzież Oazowa, kandydaci do bierzmowania, Młodzież, chętni
Ministranci, Dzieci Maryi, Schola, Dzieci, chętni
NIESZPORY NIEDZIELNE

Poniedziałek i wtorek
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

parafianie z ul. Kuźnickiej i Śmiłowickiej
parafianie z ul. Panewnickiej (domy)
parafianie z ul. Bałtyckiej (domy)
parafianie z ul. Bałtyckiej ( domy szeregowe)
parafianie z ul. Cienistej, Jęczmiennej, Ustronnej
parafianie z ul. Bema, Ziembowej, Wymysłów, Wymysłów Tylna
parafianie z ul. Partyzantów i Osiedla Bema
parafianie z ul. Owsianej
parafianie z ul. Koszykowej
grupy i wspólnoty parafialne

Podczas adoracji pragniemy modlić się za papieża Franciszka, kapłanów, siostry zakonne
i o nowe powołania, w intencji naszej Parafii, wspólnot parafialnych, rekolekcji parafialnych
i szkolnych; rodzin, małżonków, dzieci i młodzieży, chorych i cierpiących, bezrobotnych,
potrzebujących pomocy materialnej i duchowej, dobrodziejów naszego kościoła i klasztoru,
zmarłych parafian, a także w intencji dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.

DLA NASZEJ PARAFII NADCHODZI CZAS MOCY I ŁASKI
ŚWIĘTY MICHAŁ NAWIEDZA POLSKĘ (1)
Michał Archanioł na nowo zdobywa Polskę i serca Polaków. Przybywa
do naszej ojczystej ziemi z włoskiego sanktuarium na Górze Gargano.
Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i proszą o jego pomoc
w walce ze złem. Polacy odkrywają na nowo jego wielkość.
Michał, najważniejszy spośród aniołów obdarzony jest przez Boga
szczególnym zaufaniem. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu,
łaski i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”. Bł. Bronisław
Markiewicz, założyciel zgromadzenia zakonnego księży michalitów uważał
za Ojcami Kościoła, że św. Michał po Matce Bożej odbiera największą cześć w niebie.
I pewnie tak jest, skoro w Apokalipsie św. Jana Archanioł pojawia się na niebie i walczy
z szatanem. W tej walce posługuje się specjalną „bronią”. Oczywiście najważniejszą jest
modlitwa, ale ma także w rękach, a właściwie skrzydłach, jeszcze jej inne „rodzaje”. Ostatnio
w Polsce to peregrynacja figury pochodzącej z sanktuarium w Monte Sant Angelo, która
z inicjatywy księży michalitów rozpoczęła się w 2013 roku. Figura św. Michała przedstawia
Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, a pod jego stopami leży pokonany
szatan, ukazany jako potwór o twarzy małpy, udzie kozła, pazurach lwa i ogonie węża.
Polacy w anielskich skrzydłach
- Nawiedzanie przez Księcia Niebieskiego wspólnot zakonnych, ośrodków wychowawczych
i parafii ma przypomnieć o wyjątkowej roli św. Michała Archanioła w życiu Kościoła i naszej
rodziny zakonnej – podkreślał na początku peregrynacji ks. Kazimierz Radzik, przełożony
Generalny Księży Michalitów. Święty, by trafić z włoskiego Monte Sant Angelo do Polski
musiał pokonać 1850 kilometrów. Najpierw planowano, że odwiedzi tylko placówki
michalickie z okazji zbliżającej się 100. rocz. powstania zgromadzenia. Archanioł wziął jednak
sprawy w swoje ręce i od kwietnia przemierza Polskę od Tatr aż do Bałtyku. Po prostu kiedy
się pojawił się w Polsce, księża michalici nieustannie odbierają zaproszenia, aby kolejne parafie
też przeżywały „czas mocy i łaski” – jak głosi napis na samochodowej anielskiej kaplicy.
Ci, których już odwiedził mówią, że doświadczają niezwykłej, duchowej jego obecności. – To
tak jakbyśmy byli w sanktuarium na Gargano – przyznają często. Najważniejsze owoce
peregrynacji są niewidoczne dla oczu, bo dokonują się w sercach. Za przyczyną Świętego,
który wstawia się u Boga, w wielu zapaliła się iskra wiary i nadziei. A co widać na zewnątrz?
W czasie nawiedzenia kościoły wypełnione są ludźmi od rana do wieczora, długie kolejki do
spowiedzi ustawiają się przy konfesjonałach, a dzieci i młodzież cierpliwie czekają, by choć na
chwilę zbliżyć się do świętej figury. W programie nawiedzenia zawsze modlitwa o uzdrowienie
i uwolnienie z nałogów, adoracja Najświętszego Sakramentu, celebracja sakramentu
pojednania, błogosławieństwo osób starszych, chorych i dzieci, modlitwa egzorcyzmem
ks. Rafał Szwajca CSMA
prostym oraz przyjęcie szkaplerza.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Z „Niecodziennika" ks. Jana Twardowskiego
Zapytałem, czy pan Z.N. był wierzącym.
- Tak, tak - odpowiedziano mi - zawsze w Wielką Sobotę poświęcał jajka na Wielkanoc.

