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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W ubiegłą niedzielę zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolędę. Składamy
serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie nas w Waszych domach, za gościnność oraz za ofiary
złożone na budowę nowego kościoła i klasztoru. Wyrazem naszej wdzięczności niech
będzie Msza św. w Waszej intencji, a także kapłańskie błogosławieństwo Waszych
mieszkań i rodzin.
2. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne. W dzisiejszą niedzielę doroczna
adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach o godz. 14.00.
3. W przyszłą niedzielę po Mszach św. udzielane będzie błogosławieństwo od chorób gardła
ku czci św. Błażeja.
4. W sobotę, 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej
Gromnicznej), które kończy cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa
Wcielonego. Jest to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie świecgromnic podczas każdej Mszy św. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na zakony
kontemplacyjne. W tym dniu modlimy się w intencji katechizacji dorosłych.
5. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w najbliższą środę po Mszy św. o godz. 18.00.
Temat katechezy: „Sakramenty uzdrowienia - spowiedź i namaszczenie chorych”.
6. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania ze
spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Okazja do
spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
7. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
8. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od 16.30. O 17.00 Msza św. I-piątkowa
z udziałem dzieci. Młodzież zapraszamy do spowiedzi św. od 18.00 i na Mszę św. Ipiątkową o 18.30, po której odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
9. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, nabożeństwo w ramach
praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca. O godz. 17.30
nabożeństwo różańcowe i Msza św. w porządku niedzielnym.
10. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 28 lutego. Tego sakramentu udzieli naszej
młodzieży ks. abp Wiktor Skworc podczas Mszy św. o godz. 18.00. W związku z tak
szybkim terminem bierzmowania ustalony został nowy harmonogram spotkań. Zapraszamy
na obowiązkowe spotkanie rodziców wraz z kandydatami do bierzmowania w poniedziałek
o godz. 19.00. Polecamy kandydatów do bierzmowania Waszym modlitwom.
11. Do 10 lutego trwają zapisy dzieci (wraz z pisemną zgodą rodziców) na wyjazd do Istebnej
23 lutego. Koszt: 20 zł (w cenie przejazd, ognisko, kulig i zwiedzanie chaty góralskiej).
Osoby dorosłe również mogą wziąć udział w wyjeździe.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Dziś
w Gościu Niedzielnym płyta z filmem pt. „Bóg nie umarł 2”. Można też nabyć za dowolną
ofiarę Kalendarz parafialny na rok 2019.
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są jeszcze wolne intencje w lutym.

Polećmy Bożemu Miłosierdziu zmarłego w ostatnim tygodniu parafianina śp. Waldemara
KRUPĘ z ul. Bałtyckiej, który przeżył 78 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa
i św. Antoniego towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.
Intencje modlitwy na luty 2019
Intencja ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji
oraz wszelkiej innej przemocy.
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.

INTENCJE MSZY ŚW. 27.01 – 3.02.2019
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III Niedziela Zwykła – 27.01
Za + Huberta CHLEBICKIEGO i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Jana KACZMARCZYKA w 1. rocz. śm.
W int. Pauliny CHOLEWA z ok. 11. r. ur. i jej taty Michała z ok. 41. r. ur. z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
CHRZTY I ROCZKI.
W intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po kolędzie, ministrantów oraz kapłanów,
którzy nawiedzali nasze domy i mieszkania.
Za ++ Jerzego JONKA i z pokrewieństwa.
Poniedziałek – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK – 28.01
Za ++ Marię WAŁKIEWICZ w 6. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Jana PIERZCHAŁA w 30. dn. po śm.
Za + Mieczysława KLONOWSKIEGO we wspomn. ur. – int. od pracowników Firmy
„Dolezych”.
Wtorek – 29.01
W int. Haliny i Franciszka w kolejną rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
W int. Joanny i Mariana z ok. 25. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
Środa – wspom. św. Hiacynty Mariscotti, dz. – 30.01
Za ++ córkę Iwonę we wspomn. ur., syna Bogdana, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.
W int. Moniki i Mikołaja z ok. ur. i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
W int. Lucyny i Teresy z prośbą o powrót do zdrowia.
Czwartek – wspom. św. Jana Bosko, prezb. – 31.01
Za ++ Krystynę BIENIEK oraz męża Eugeniusza.
Za ++ Marię, Piotra GODZIEK, rodziców, rodzeństwo z obu stron.
I Piątek miesiąca – 1.02
W int. dusz w czyśćcu cierpiących.
Za + Stanisława DUSZĘ w 1. rocz. śm.
W int. Dominiki w ok. 30. rocz. ur.
Sobota – święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02
W int. wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego
Różańca.
W int. Adama SOBOTY z ok. 50. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
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Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
TD
Za ++ Ireneusza JANUS w 1 rocz. śm., rodziców Józefę i Martę JANUS, Klarę
i Edmunda SKIBA, dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Andrzeja ŻYWIOŁ.
IV Niedziela Zwykła – 3.02
W int. Marii SZPARA z ok. 30. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla solenizantki i całej rodziny.
Za ++ męża Władysława KUGLIN w 1 rocz. śm., rodziców z obu stron i rodzeństwo.
W int. Marii PISULSKIEJ z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
TD
W int. Rafała i Doroty PILEWSKICH z ok. 16. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych– int. od mamy.
W int. Agnieszki z ok. 25 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., opiekę Maryi i św. Józefa oraz w int. męża Dariusza i rodziców z prośbą
o potrzebne łaski. TD

W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Franciszkę MARCZAK (od 31.01. do 1.03.2019)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 1,1-4;4,14-21)
Bóg mówi do mnie
Spotkanie z Jezusem w synagodze w Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy
Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi sam od siebie, lecz jest posłany, aby
ogłaszać im prawdę o Ojcu? Jeśli postawię się na miejscu słuchaczy, lepiej
zrozumiem trudność mieszkańców Nazaretu odkrycia Boga w kimś, kto jest
znany od lat. Ich postawa mnie nie dziwi, bo mnie też niekiedy trudno odkryć moc Bożego
słowa w mowie kogoś, kogo znam od dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o motyw mojego
chodzenia do kościoła. Dobra tradycja? Opinia innych? Od chrztu jestem namaszczony
Duchem Świętym i to Jego muszę prosić, aby zawsze odkrywać nowość Bożego słowa. Aby
nie przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie, dzisiaj.
Daj mi, Panie, oczy, które zawsze dojrzą Twoją obecność w tych, których do mnie posyłasz.
Niech Twoje słowo będzie moją mądrością każdego dnia.
ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM
Czytajmy "Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę
stuleci wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego. Ja sam
mogłem przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu, przygotowane na
życzenie zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które chciałbym
wszystkim wam polecić."
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

KKK 686 Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia
zamysłu naszego zbawienia. Dopiero jednak w "czasach ostatecznych",
zapoczątkowanych odkupieńczym Wcieleniem Syna, zostaje On objawiony i udzielony, uznany
i przyjęty jako Osoba. Wtedy Boski zamysł, zrealizowany w Chrystusie, "Pierworodnym" i
Głowie nowego stworzenia, będzie mógł urzeczywistnić się w ludzkości przez wylanie Ducha
Świętego jako Kościół, komunia świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała,
życie wieczne.
http://www.teologia.pl/m_k/kkk1d04.htm

DUCH ŚWIĘTY
Czekam na Ducha Świętego, który jest Ogniem Bożym. Zostałem stworzony, aby nieustannie
czekać i spalać się w oczekiwaniu. Od ponad pół wieku nie jestem zdolny robić nic innego.
(L. Bloy)
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

16.01.2019

Dzieci z Kobylina u Jezusowego żłobka w naszym kościele

2 LUTEGO ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Życie konsekrowane jest szczególnym darem miłosierdzia Bożego i w sposób szczególny
to Boże miłosierdzie przekazuje światu. „Biada światu, jeśli braknie zakonów” – pisze
św. Faustyna w Dzienniczku. W Dniu Życia Konsekrowanego Ojcom i Braciom
Franciszkanom posługującym w naszej parafii życzymy radości z powołania i pomocy
Matki Najświętszej w jego wypełnianiu.

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
Zeznanie Adama Zalewskiego, ur. 17 grudnia 1891 r., syna Marii Zalewskiej, i byłego
kolegi Rajmunda Kolbego z lat szkolnych w handlówce w Pabianicach:

„W roku 1907 chodziłem razem z Rajmundem Kolbem do szkoły handlowej
w Pabianicach. Chłopcy Kolbów byli religijni i nie brali udziału w dziecinnych
zabawach tak jak inni chłopcy. Pomagali rodzicom w domu. Celem ich była
tylko nauka. Koledzy ich chodzili na bilard itp. Oni natomiast pilnowali tylko
książki. Ponieważ ojciec i matka pracowali w fabryce, więc jeden z chłopców, a było ich
trzech: Franuś, Rajmund i Józio, musiał gotować obiad. Szczególnie Rajmund wyróżniał się
spośród braci swą bogobojnością. Rajmund uczył się bardzo dobrze. Ze wszystkich uczniów
był najzdolniejszy. Wybijał się w matematyce. Jak mieliśmy klasówkę, to on drugi czy trzeci
spośród kolegów potrafił wykonać zadanie. Ogólnie do wszystkich przedmiotów był zdolny.
Trochę mniej zdolnym od niego był najmłodszy Józio, a jeszcze mniej najstarszy Franciszek.
Rajmund sprawował się wzorowo. Obcując z Rajmundkiem można nazwać go było świętym.
Modlił się z pobożnie złożonymi rękami. Tylko taki człowiek jak on mógł poświęcić się na
śmierć za drugiego. Prefektem szkolnym był ks. Janczak. Franuś i Józio też uczęszczali do
handlówki. Mnie i kolegów wabiło podwórko. Ich nie. Pilnowali książki i domu. Żyli
w zgodzie. Nie bili się nigdy. Wyjątkowym był Mundek. Czas mieli wyliczony na naukę
i zajęcia domowe. Nie mogli włóczyć się z kolegami i tracić czasu.” https://niepokalanow.pl/
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Na katechezie ksiądz mówił o cudzie w Kanie Galilejskiej. Kiedy opowiadał, jak Pan
Jezus przemienił wodę w wino, jedno dziecko podniosło rękę i powiedziało: „Mój tata
też by tak chciał”.

