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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu zwana niedzielą Radości (Laetare). Kościół Święty,
nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu
i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”,
ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec
Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd
w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat.
2. Przygotowujemy się do rekolekcji parafialnych poprzez nowennę do św. Michała
Archanioła oraz przeżywając dziś niedzielę anielską. Kazania głosi ks. Tadeusz Cader michalita. Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach o 16.15.
3. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
4. Od środy do piątku będziemy przeżywać rekolekcje z nawiedzeniem Figury św. Michała
Archanioła z góry Gargano. Rekolekcje wygłosi ks. Sylwester SZWAJCA, michalita.
W środę Msze św. z naukami ogólnymi o 7.00 i 18.00. Przed Mszą św. o 18.00 zapraszamy
na Godzinki do św. Michała Archanioła. Na uroczyste nabożeństwo powitania w czwartek
o 8.30 zapraszamy poczty sztandarowe, dzieci w strojach anielskich, młodzież, rodziny,
grupy parafialne, a także wszystkich sympatyków i czcicieli św. Michała Archanioła. Nie
będzie Mszy św. o 7.00, zaś o 9.00 uroczysta Msza św. na rozpocz. Nawiedzenia. O 15.00
Godzina Miłosierdzia; o 17.00 spotkanie dzieci ze św. Michałem; o 18.00 Msza św.
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła.
O 20.00 zapraszamy młodzież na spotkanie ze św. Michałem. O 21.00 Apel Jasnogórski.
W piątek o 7.00 i 9.00 Msze św. z naukami ogólnymi oraz aktem poświęcenia się św.
Michałowi Archaniołowi; o 15.00 nabożeństwo pożegnania i Akt zawierzenia Parafii św.
Michałowi oraz poświęcenie nowej figury tegoż Świętego. O 18.00 Msza św. z odpustem
zupełnym na zakończenie rekolekcji i droga krzyżowa ze świecami ulicami parafii. Plan
rekolekcji oraz porządek niesienia krzyża podczas drogi krzyżowej znajduje się pod chórem,
w gazetce parafialnej, w gablotce i na stronie internetowej parafii. Wykorzystajmy ten Czas
Mocy i Łaski gromadząc się każdego dnia przy cudownej figurze św. Michała Archanioła.
5. We wtorek obchodzimy rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
Pamiętajmy o nim w modlitwie.
6. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.
7. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się w piątek o godz. 18.00.
8. Trwa zbiórka wielkanocnych darów 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.
9. Przypominamy o kwietniowym wyjeździe rodzin do Świętej Puszczy, a także o kwietniowej
pielgrzymce do Kalisza, Torunia i Lichenia. Zapisy przy furcie.
10. Zapraszamy dzieci na nowy program telewizyjny „Skarby Biblii”. Szczegóły w gazetce.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

12. Wielkopostny Dzień Skupienia dla Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów, Pracowników Oświaty oraz
Nauczycieli Emerytowanych odbędzie się 22.03 w WŚSD w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17a o 16.00.
13. W dn. 13 maja w godz. 7.00 – 19.00 w naszej dzielnicy odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej
nr 6 Ligota – Panewniki. Zgłoszenia na Radnych będzie przyjmować Okręgowa Komisja Wyborcza w dn.
od 3 do 13 kwietnia z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 25. Podczas dyżurów Komisji można będzie
również składać kandydatury do składów obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły w gablotkach.

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 na drodze naszego nawrócenia.
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IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) – 11.03 – Niedziela Anielska
W int. Mateusza CHOJOWSKIEGO z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.
W int. Stanisława TROCHA z ok. 50. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.
W int. Dominika CHOLEWA z ok. 17. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., Światło Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej.
W int. Parafian.
W int. Sylwii BRUSIK – BRYŁY z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi dla całej rodziny.
Za ++ Adama OZGA w 3. rocz. śm., rodziców Stanisławę i Henryka oraz Józefa.
Poniedziałek – 12.03
Za + Michała BŁAŻEJEWSKIEGO – int. od Jarosława BŁAŻEJEWSKIEGO z rodziną.
W int. Chóru Parafialnego „Pokój i dobro” oraz ich rodzin z prośbą o Boże błog.
Wtorek – 13.03
Przez wstaw. Matki Bożej, Anioła Stróża i św. Jana Pawła II z prośbą o szczęśliwy
przebieg operacji i zdrowie.
Za ++ Krystynę GŁĘBOWICZ i Bronisławę ŁUKASZEWSKĄ.
Środa – 14.03 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W int. rodziny GRUCHEL z prośbą o Boże błog.
Za ++ męża Antoniego, syna Michała oraz rodziców Pawła i Bronisławę.
Czwartek – 15.03 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Msza św. na rozpoczęcie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w int. Parafian.
Za wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie fizyczne i duchowe oraz
uwolnienie z nałogów.
Za + Włodzimierza ROGALSKIEGO w 30. dn. po śm.
Piątek – 16.03 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Za ++ Alfreda i Gertrudę MOKRY.
W int. Parafian oraz dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
Nabożeństwo z Aktem zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi.
W int. naszej Ojczyzny.
Za + Marka RATUSZNIAK.
Sobota – 17.03

7.00
18.00 Za ++ Michała ŻYŁA, z rodzin ŻYŁÓW i STARZECKICH.
V Niedziela Wielkiego Postu – 18.03
7.00 Przez wstaw. św. Józefa w int. Józefa z ok. im. oraz całej rodziny z prośbą o łaskę
zdrowia i Boże błog.

Za ++ brata Janusza STARAKA, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Rozalię i Józefa GAŁECKICH, synów Stefana, Tadeusza i Stanisława.
Za + Pawła SMORĄGA – int. od żony i córek.
Za ++ Józefa i Marię KIEŁPIŃSKICH, rodziców Józefa i Władysławę
KUBALCZYK.
17.00 Za ++ Klarę i Stanisława POCZTOWSKICH, dwóch braci Zdzisława i Adama.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
1. za + Teresę POSTOLSKĄ (od 3.03 – 2.04.2018 r.)
2. za + Barbarę MYSZOR (od 3.03 – 2.04.2018 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”:
„… podczas gdy małżeństwo Adama i Ewy stało się źródłem zła, które ogarnęło
cały świat, małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa
się na całą ziemię.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 3,14-21)
Ukryta wiara
Dramatycznie brzmią słowa Jezusa: „Kto nie wierzy, już został osądzony”
(J 3,18). Czy to oznacza, że ktoś deklarujący się jako niewierzący nie powinien
liczyć na Boże miłosierdzie? Czy musimy pogodzić się z tym, że ktoś z naszych
przyjaciół, rodziców, dzieci nie znajdzie po śmierci miejsca w królestwie
Bożym? Mądry poeta ks. Jan Twardowski zalecał, by wsłuchać się w słowa
modlitwy eucharystycznej. Kapłan prosi Boga podczas Mszy św.: „Pamiętaj,
Panie, o tych, których wiarę jedynie Ty znałeś”. To znaczy, że powinniśmy mieć
nadzieję, iż jest wiara w sercu człowieka, którą zna Bóg, choć my dostrzec jej nie umiemy.
Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące daleko od Ciebie. Za tych, którzy Ciebie wciąż szukają. Za
zbuntowanych i błąkających się po duchowych bezdrożach. Wyjdź na rozstaje ich dróg, by znaleźli
dom w Twoich Boskich ramionach. Bądź, proszę, przewodnikiem również na mojej drodze.
o. Jarosław Krawiec OP
DLA NASZEJ PARAFII NADCHODZI CZAS MOCY I ŁASKI
REKOLEKCJE Z NAWIEDZENIEM FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GÓRZE GARGANO 14-16 marca 2018
NIEDZIELA ANIELSKA 11 marca 2018
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 – Msze św. z nauką o aniołach.
16.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
ŚRODA 14 marca 2018
7.00, 18.00 – Msza św. z nauką ogólną.
17.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
CZWARTEK 15 marca 2018
8.30 – Nabożeństwo oczekiwania i powitanie Figury św. Michała Archanioła.
9.00 – Msza św. z nauką na rozpoczęcie nawiedzenia.
15.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu (Koronka do Mił. Bożego i modl. do św. Michała Arch.)
17.00 – Spotkanie dla dzieci z błogosławieństwem przy Figurze św. Michała Archanioła.
18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała
Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.
20.00 – Godzina młodzieżowa. 21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem na zakończenie dnia.
PIĄTEK 16 marca 2018
7.00, 9.00 – Msze św. z nauką ogólną i Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.
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15.00 – Nabożeństwo pożegnania figury z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi
Archaniołowi. Poświęcenie figury, która zostanie w naszym kościele.
18.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji
Droga Krzyżowa ulicami parafii ze świecami (Panewnicka, Koszykowa, Łąkowa, Panewnicka)
We czwartek i piątek możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła
Rekolekcje szkolne ze św. Michałem Archaniołem odbędą się w dniach od 26 do 28 marca.

SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
Na kolejnym posiedzeniu Rady Parafialnej (18.02) skupiono się na haśle przewodnim roku
kościelnego Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Zebrani zwrócili uwagę na takie owoce
działania Trzeciej Osoby Trójcy Świętej w naszej parafii jak: wzrost liczby parafian przyjmujących
kapłanów w czasie kolędy czy rozwój grup parafialnych i włączanie się młodzieży w życie
wspólnoty. Przypomniano, że w ramach realizacji tego programu odbywają się: śpiewy akatystu ku
czci Ducha Świętego w czasie nabożeństw, przygotowania kandydatów do bierzmowania,
spotkania Dzieci Maryi. Poruszono także kwestię powołania Apostolstwa Chorych. Szczególnym
wydarzeniem będzie sakrament bierzmowania, którego udzieli w naszej parafii ks. bp Marek
Szkudło (26 kwietnia).
O. Serafin poinformował zebranych o ważnych faktach związanych z historią parafii: Mszy św.
z okazji 60-lecia kościoła przy Panewnickiej 463 i przywiezieniu kamienia węgielnego z Padwy
pod budowę nowego kościoła.
Kolejnym ważnym wydarzeniem będą rekolekcje wielkopostne połączone z peregrynacją figury
św. Michała Archanioła z Gargano w dniach 14-16 marca. Na ich zakończenie przeprowadzona
zostanie ulicami naszej parafii (Panewnicka – Koszykowa – Łąkowa) droga krzyżowa.
Ojciec proboszcz zaproponował także nową inicjatywę – parafialny bieg o Puchar św. Antoniego,
który odbywałby się cyklicznie na terenie Starych Panewnik. Zwycięzca otrzymałby trofeum oraz
bilet na parafialną pielgrzymkę. Zebrani z aprobatą odnieśli się do tej propozycji.
PIELGRZYMKA W ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
ORAZ NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA
TORUŃ – LICHEŃ – KALISZ - PRZASNYSZ I ROSTKOWO 03-05.04.2018
Dzień 1 (03.05) Przasnysz: Kościół pw. św. Wojciecha – miejsce chrztu św.
Stanisława Kostki, Msza św. Krótki spacer po Parku Miejskim z pomnikiem
patrona miasta. Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie, miejscu
narodzin Świętego.
Dzień 2 (04.04) Toruń: zwiedzanie miasta, jednego z najcenniejszych zespołów
urbanistycznych gotyku w Europie, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO: Kościół NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II - Msza św., wizyta w rozgłośni Radia Maryja.
Dzień 3 (05.04) Licheń: Sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski - Bazylika z cudownym obrazem MB Licheńskiej. Kalisz: Kolegiata Wniebowzięcia NMP (katedra), Sankt. Narodowe św. Józefa (Polski Nazaret), gdzie znajduje się obraz Świętej
Rodziny, przed którym w czerwcu 1997 r. modlił się papież Jan Paweł II. Msza św.
W ramach wolnego czasu krótki postój w Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej.
SKARBY BIBLII

Wydz. Katech. Kurii Metropol. w Katowicach we współpracy z
Telewizją TVS zapraszają od marca na nowe pasmo „Skarby
Biblii”, w którym młodzi widzowie będą mogli poznać historie
Starego Testamentu. Emisja programu poprzedzona będzie komentarzem
biblisty ks. dra Tomasza Kusza, wprowadzającego dzieci w tematykę odcinka.
Zapraszamy przed telewizory w sobotę i niedzielę o 9.15.
ks. dr hab. Roman Buchta

