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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Trzeźwości. Pod chórem znajduje się zeszyt
przyrzeczeń abstynenckich, do którego można się wpisywać. Zapraszamy do udziału
w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym o 16.15. Kazania pasyjne będzie głosił o. Idzi
Soroburski z Chorzowa.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem na fundusz misyjny Ad Gentes.
4. Dziś spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej o godz. 14.30.
5. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.
6. 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.
Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Zachęcamy do składania zalecek za
zmarłych, w intencji których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej.
7. W środy Wielkiego Postu po wieczornej Mszy św. na Drogę Krzyżową zaprasza
Franciszkański Zakon Świeckich.
8. 23 lutego (piątek) będziemy przeżywać ogłoszony przez papieża Franciszka specjalny dzień
modlitwy i postu w intencji pokoju. Po Mszach św. specjalne nabożeństwo.
9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Drodze Krzyżowej.
10. W piątek też przypada 60. rocz. objęcia byłej restauracji z przeznaczeniem na kaplicę. Z tej
racji o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w int. Parafian, wszystkich
dobroczyńców, fundatorów, a także ojców i braci, którzy posługują i posługiwali
w naszej Parafii, począwszy od o. Korneliusza, o. Ksawerego i o. Damiana. Następnego
dnia o. Proboszcz w tej samej intencji odprawi Mszę św. w sanktuarium św. Antoniego
w Padwie oraz odbierze kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w naszej Parafii.
11. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30 przy furcie.
12. Próby chóru przygotowującego Liturgię na obchody Wielkiego Tygodnia odbywają się
w zakrystii kościoła w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Zapraszamy.
13. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę wielkanocnych darów (żywności trwałej,
słodyczy i artykułów chemicznych) dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Dary te
prosimy składać przy ołtarzu św. Antoniego lub przy furcie klasztornej. W Wielkim Poście
otwórzmy nasze serca na potrzebujących.
14. W dniach od 3 do 5.04. planowana jest pielgrzymka do Kalisza, Torunia, Lichenia oraz miejsc
związanych ze św. Stanisławem Kostką. Koszt 450 zł. Zapisy z zaliczką 100 zł. przy furcie.
15. Grupa Mężczyzn św. Józefa działająca w dekanacie Panewniki zaprasza na spotkanie otwarte.
Odbędzie się ono we wtorek 20.02. w Kaplicy NSPJ w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek.
O 17.30 okazja do spowiedzi, o 18.00 Eucharystia, po niej konferencja nt: „Jak modli się
mężczyzna?”. Wygłosi ją ks. dr Marek Panek Rektor WŚSD w Katowicach.
16. 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 wielkopostnego tygodnia.

INTENCJE MSZY ŚW. 18.02 – 25.02.2018
7.00
8.30
8.30
10.00
11.30
17.00
7.00
18.00

I Niedziela Wielkiego Postu – 18.02
Za ++ Mariannę i Jana ŻURAWA, syna Andrzeja, Małgorzatę i Jana KLONEK,
Józefa, Franciszka i zięcia Eugeniusza.
Za ++ rodziców Alinę i Piotra, teściów i pokrewieństwo.
Za + Jana KACZMARCZYKA.
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.
Za ++ ojca Józefa HUBER, brata Stanisława i pokrewieństwo.
Za ++ Eugeniusza GODLEWSKIEGO w 14. rocz. śm. i jego rodziców.
Poniedziałek. – 19.02
Za ++ rodziców Rozalię i Jana NOWAK.
Za + Bożenę KROK we wspomn. ur. – int. od męża i dzieci.
Wtorek – 20.02

7.00
18.00 W int. Bogu wiadomej.
18.00 Za ++ Agnieszkę, Stanisława i Krzysztofa DOBRY i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa – 21.02
7.00 Za ++ Gertrudę, męża Alfonsa i Jana PENCZEK, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Ryszarda MŁOCEK, zięcia Stefana, Helenę i Józefa
BEDNARA i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Marię OLEŚ w 1. rocz. śm.
Czwartek – święto Katedry św. Piotra Apostoła – 22.02
7.00 Za + męża Henryka w 2. rocz. śm.
18.00 Za + Iwonę BEJM we wspomn. ur.
Piątek – 23.02
7.00 .
17.00 W int. Parafian, dobroczyńców, fundatorów naszego kościoła i klasztoru, a także
ojców i braci, którzy posługują i posługiwali w naszej Parafii, począwszy od
o. Korneliusza, o. Ksawerego i o. Damiana.
17.00 Za ++ rodziców Bertę i Augustyna SKAŹNIK oraz syna Józefa.
Sobota – 24.02
7.00
18.00 Za ++ brata Grzegorza w 14. rocz. śm. oraz rodziców.
II Niedziela Wielkiego Postu – 25.02
7.00
8.30 Za + Helenę KEMPSKĄ w kolejną rocz. śm.
10.00 W int. Żanety STOLARCZYK – RADOSZ z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.
10.00 W int. Otylii CIEŚLIK z ok. 6. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża.
11.30 CHRZTY I ROCZKI
17.00 Za ++ z rodzin FIGLER, WYPIÓR i STYCH oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

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”:
Droga własna Józefa — Jego pielgrzymowanie przez wiarę — zakończy się
wcześniej; zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie, a po odejściu
Chrystusa do Ojca — znajdzie się w wieczerniku jerozolimskiej
Pięćdziesiątnicy, w dniu objawienia się światu Kościoła narodzonego
w mocy Ducha Prawdy. Jednakże droga wiary Józefa podąża w tym samym
kierunku, pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której Józef — wraz
z Maryją — stał się pierwszym powiernikiem.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 1,12-15)
Nasza pomoc od Pana
Święty Marek w jednym zdaniu swojej Ewangelii zawarł czterdzieści
trudnych dni zmagań Jezusa na pustyni. Czterdzieści długich dni i nocy
samotności, prób i walki. W pokusie najgorszą rzeczą jest uznanie, że
jesteśmy sami. Tak nie jest! Właśnie wtedy Bóg wyciąga do nas swoją rękę,
walcząc razem z nami. Jest szczególnie blisko, choć nasze przeczucie może
temu przeczyć. On jednak nigdy nie zostawia swoich dzieci
w niebezpieczeństwie. Chrystus, który sam walczył na pustyni, wie przecież
doskonale, że tylko z Nim możemy skutecznie pokonać pokusy i zło.
Moja pomoc w imieniu Pana! Mój ratunek i moja siła są w Tobie, Panie Jezu. Bądź przy mnie
w trudnych doświadczeniach i próbach. Umacniaj mnie Twoją łaską.
o. Jarosław Krawiec OP

DROGA KRZYŻOWA
-w każdy piątek po Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00 zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych (dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00
i zachęcamy do zbierania obrazków „Wielki Post ze św. o. Pio” oraz do
naklejania ich na specjalną planszę);
-w każdą środę po wieczornej Mszy św. zaprasza Franciszkański
Zakon Świeckich;
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 po wieczornej Mszy św.
23 LUTEGO
DZIEŃ MODLITWY I POSTU W INTENCJI POKOJU
Podczas niedzielnego (4 II) spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł
Pański Franciszek ogłosił specjalny dzień modlitwy i postu w intencji
pokoju. Będzie on przeżywany 23 lutego, a zatem w piątek pierwszego
tygodnia Wielkiego Postu. Jego szczególną intencją będzie Demokratyczna
Republika Konga i Sudan Południowy.
http://pl.radiovaticana

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Świecka Rodzina Franciszkańska przy naszej
parafii. Wizytacja 4.02.2018 r.

XXVI Światowy Dzień Chorego w naszej Parafii:
Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia
chorych, nabożeństwo zakończone błogosławieństwem lourdzkim oraz radosne spotkanie przy stole
w refektarzu klasztornym (10.02.2018 r.)

DLA NASZEJ PARAFII NADCHODZI CZAS MOCY I ŁASKI
ŚWIĘTY MICHAŁ NAWIEDZA POLSKĘ (2)
Kamizelka diabloodporna
W czasie nawiedzenia wielu ludzi przyjmuje szkaplerz św. Michała
Archanioła. Dlaczego się na to decydują? – To taka namacalna oznaka, że
św. Michał czuwa nade mną i potwierdzenie mojego kultu – mówią
niektórzy. Są też tacy, którzy go przyjmują, by wyprosić łaskę nawrócenia
kogoś bliskiego. A inni szkaplerz przyjmują, by wyprosić sobie łaskę
świątobliwej śmierci. – Wierzę, że św. Michał pomoże mi zmierzyć się z tym
co najważniejsze, nawet z godziną mojego odejścia ze świata – powiada
uczestnik anielskiej peregrynacji.
Szkaplerz powstał już w XIX w. przy kościele św. Eustachego w Rzymie i przynależał do
Bractwa św. Michała Archanioła. Nie miał formy czworokątnej, ale tworzył mały puklerz.
Jeden płatek szkaplerza był wtedy koloru niebieskiego, a drugi czarnego. Na nim znajdował się
wizerunek św. Michała Archanioła zabijającego smoka. Ostatnio michalici odnowili ten
szkaplerz. Księża mówią o nim, że to taka „kamizelka diabloodporna”. Szatan chciałby nas
oddalić od Boga i nie odpoczywa tylko intensywnie działa, dlatego warto przyzywać opieki św.
Michała Archanioła. Jednak szkaplerza nikt nie może traktować jak amuletu. Po prostu jest to
znak zewnętrzny oddania się pod opiekę Pogromcy złego ducha. Dlatego ci, którzy przyjmą
szkaplerz, zobowiązują się odmawiać codziennie egzorcyzm prosty papieża Leona XIII, czyli
modlitwę: „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną…”. Przyjmujące szkaplerz osoby są także
wezwane do służby Chrystusowi i Kościołowi oraz częstego korzystanie z sakramentu
pojednania. Szkaplerz można zastąpić medalikiem, który też ma formę puklerza i taką samą
wartość duchową.
ks. Rafał Szwajca CSMA
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Humor ks. Jana Twardowskiego
Każde małżeństwo przypomina trzy zakony: na początku franciszkanów,
radosnych, zapatrzonych w przyrodę; z czasem - mocnych w słowach
i argumentowaniu dominikanów; po latach już tylko kamedułów,
przestrzegających reguły milczenia.

