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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś po Mszach św. udzielane jest błogosławieństwo od chorób gardła ku czci
św. Błażeja. O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
2. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona będzie na utrzymanie,
remont i działalność domów rekolekcyjnych.
3. W poniedziałek zapraszamy na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym i nabożeństwo do
Ducha Świętego.
4. We wtorek obchodzimy wspomn. św. Agaty. Po Mszach św. będziemy błogosławić chleb.
5. Msza św. i nabożeństwo za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najśw. Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, uzależnień, stanów
depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku - w środę o 18.00.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. 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.
7. Poświęcenie świec dzieciom przygotowującym się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
odbędzie się w piątek podczas Mszy św. o godz. 17.00.
8. W sobotę, z okazji zbliżającego się wspomnienia NMP z Lourdes i Światowego Dnia
Chorego pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8) zapraszamy o 8.30
na różaniec, o 9.00 na Mszę św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i nabożeństwo w intencji chorych, tych, którzy się nimi opiekują, osób starszych, samotnych oraz Paraf. Zespołu Caritas. Nabożeństwo zostanie zakończone błogosławieństwem
lourdzkim. Po modlitwie w kościele odbędzie się radosne spotkanie przy stole w domu
parafialnym. Zadbajmy, by nasi chorzy mogli wziąć udział w tym spotkaniu. Natomiast
parafialny dzień chorych odbędzie się u nas 27 kwietnia, w Tygodniu Miłosierdzia.
9. Spotkania:
 Rodziny należące do wspólnoty Domowego Kościoła w poniedziałek o godz. 17.00.
 Rodzice wraz z dziećmi przygotowującymi się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
we wtorek o godz. 19.00.
 Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas w środę po Mszy św. o godz. 18.00.
 Młodzież - w czwartek. Rozpoczęcie Mszą św. o 18.00.
 Kandydaci do bierzmowania w piątek. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17.00.
 Członkowie FZŚ i sympatycy w niedzielę o godz. 14.30 w domu parafialnym.
10. Dnia 28 lutego podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. abp Wiktor Skworc udzieli młodzieży
sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie to uroczystość nie tylko dla młodzieży i ich
rodzin, ale dla całej parafii. Dlatego wszystkich parafian zapraszamy do naszego
parafialnego wieczernika, by doświadczyć działania mocy Ducha Świętego. Polecamy
kandydatów do bierzmowania Waszym modlitwom.
11. Zapraszamy młodzież do udziału w pielgrzymce autokarowej do Wadowic i Zabawy
(miejsca urodzin i męczeńskiej śmierci św. Karoliny Kózkówny – patronki młodzieży).
Pielgrzymka odbędzie się 9 marca. Zapisy i wpłata 30 zł od dziś do 24 lutego przy furcie.

12. 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.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są jeszcze wolne intencje w lutym.
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.
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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 pr. o dalsze Boże błog.,
opiekę Maryi i św. Józefa oraz w int. męża Dariusza i rodziców z pr. o potrzebne łaski. TD
Poniedziałek – 4.02
Za + Jana RYBARSKIEGO i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Helenę KLUBĘ w 15. rocz. śm. i Wernera KLUBĘ w 10. rocz. śm.
Za ++ Antoniego ROGER i rodziców z obu stron.
Wtorek – wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz. – 5.02
Za + Waldemara KRUPA – int. od kuzynek i kuzynów.
Za ++ Józefa TOMALA w rocz. śm., rodziców i rodzeństwo.
Środa – wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy, męcz. – 6.02
W int. Justyna z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie
i opiekę Maryi.
Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
różnych uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych
i w podeszłym wieku.
W int. naszej wspólnoty zakonnej, krewnych i dobrodziejów oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
I Czwartek miesiąca – wspomnienie św. Kolety z Corbie, dziewicy – 7.02
Za ++ Franciszkę i Franciszka, syna Witolda SZMIEREK i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W int. Ireny i Pawła z ok. kolejnej rocz. śl. z prośbą o zdrowie Boże błog., opiekę Maryi,
Aniołów i Świętych – int. od synowej z wnuczkami.
Piątek – 8.02
Przez wstaw. św. Józefa i św. Antoniego w int. Ireny z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski
z pr. o dalsze Boże błog., powrót do zdrowia oraz o nawrócenie i zdrowie osób Bogu
wiadomych.
Za ++ Henryka WOŁEK i Marcina MŁYNARCZYKA.
Sobota – Parafialny Dzień Chorych i Seniorów – 9.02
Za + Gertrudę KNAPEK – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
Przez wstaw. NMP z Lourdes w int. chorych, cierpiących, seniorów i tych, którzy się
nimi opiekują, a także za członków Parafialnego Zespołu Caritas.

18.00 Za + brata Piotra STAWINOGA w 2. rocz. śm. i jego żonę Halinę.
V Niedziela Zwykła – 10.02
7.00
8.30 Za ++ Przemysława JASEK, Jerzego oraz Dorotę DRAB w 15. rocz. śm.
10.00 Za + Adriana KŁUDZIAKA w 10. rocz. śm.
11.30 W int. Parafian.
17.00 Za ++ Eugeniusza GODLEWSKIEGO i rodziców.
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 4,21-30)
Bóg nierozpoznany
Myśl, że nie postąpiłbym tak jak mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. Mieć obok
siebie Chrystusa i nie rozpoznać przychodzącego Boga to historia, która do dziś
powtarza się w naszych świątyniach. Wiara może stać się niestety przyzwyczajeniem.
Wszystko wtedy powszednieje, a Bóg staje się coraz bardziej daleki. Mimo cotygodniowej
obecności na Eucharystii, gdzie jest tak blisko, trudno rozpoznać Jego obecność, uwierzyć
w moc Jego miłości. Bo Bóg może nawet przeszkadzać moim osobistym planom.
Przebudzeniem może stać się doświadczenie niezrozumienia czy nawet odrzucenia ze strony
bliskich. Moje doświadczenie odrzuconej miłości pozwala zmienić moje odniesienie do Boga.
Wyrwij mnie, Panie, z letargu mojej religijności. Niech każdy dzień będzie rozpoznawaniem, że
Ty jesteś blisko.
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 687 "Tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży" (1 Kor 2, 11). Teraz
Jego Duch jest Tym, który objawia Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, Słowo Boga, Jego
żywe Słowo, ale nie wypowiada samego siebie. Ten, który "mówił przez proroków", pozwala
nam usłyszeć Słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go, gdy objawia nam
Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze. Duch Prawdy, który "odsłania" nam
Chrystusa, nie mówi "od siebie" (J 16, 13). Takie prawdziwie Boskie wyniszczenie wyjaśnia,
dlaczego Go "świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna" (J 14,17), podczas
gdy znają Go wierzący w Chrystusa, ponieważ w nich przebywa.
http://www.teologia.pl/
DUCH ŚWIĘTY
Dusza, która ma Ducha Świętego, rozsmakowuje się w modlitwie tak, że znajduje czas na nią
zawsze zbyt krótki - nigdy nie traci świętej obecności Boga.
(Św. Proboszcz z Ars)
Orędzie Papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego – 11 lutego 2019 (fragm.)
Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, potrzebujemy
opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie życia nikt z nas nie jest w
stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy innych, nie jest też nigdy w stanie
przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś lub przed czymś. To jest ten stan, który
charakteryzuje nasze bycie “stworzeniami”. Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas do

pozostawania pokornymi i do praktykowania z odwagą
solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia. Ta
świadomość
przynagla
nas
do
działania
odpowiedzialnego i przemyślanego, mając na uwadze
dobro, które jest jednocześnie osobiste i wspólne. Tylko
kiedy człowiek pojmuje siebie nie jako zamknięty świat,
ale jako kogoś ze swej natury związanego ze wszystkimi
innymi – jako “bracia” – możliwa jest praktyka
solidarności społecznej, oparta na dobru wspólnym.
Nie wolno nam się bać uznać siebie za potrzebujących i niezdolnych zapewnić sobie
wszystkiego, czego potrzebujemy, gdyż sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie pokonać
wszystkich ograniczeń. Nie obawiajmy się tej prawdy, ponieważ sam Bóg w Jezusie pochylił
się (por. Flp 2,8) i pochyla nad nami i naszym ubóstwem, aby nam pomóc i dać te dobra,
których sami sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić.
www.deon.pl
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

19.01.2019 Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 80

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
Kolbowie byli ludźmi zacnymi. Synowie byli posłuszni ojcu,
który nie musiał używać pasa. Na karę ojcowską synowie
nigdy nie zasłużyli. Pomiędzy sobą też się nie bili. O tym nie
mogło być mowy. Kolbowie mieszkali w domu mej matki
Marii Zalewskiej na ulicy Konstantynowskiej 19 dość długo.
Kolbowa znała się na chorobach i umiała przyjść z pomocą
w nagłych wypadkach. Raz zwichnąłem rękę, to ona mi udzieliła pomocy. Mogę powiedzieć
o niej, że dawała dobry przykład dzieciom i dobrze je wychowywała. Kolbowie żyli bardzo
skromnie i unikali przyjemności życiowych. Byli zawsze pogodni. I nie unosili się gniewem.
Juliusz Kolbe był wzrostu wysokiego, miał ciemne włosy, nie pił i nie palił. Był człowiekiem
roztropnym, jakby zawsze zamyślony i raczej małomówny. Należał też do kółka Żywego
Różnica i uczęszczał co tydzień na zebrania zelatorów. Czas poza pracą spędzał w domu,
w kościele i w dobrym otoczeniu.
Oboje małżonkowie pracowali w tkalni Krusche i Ender przy ulicy Zamkowej. Praca trwała 10
godzin. Zarabiali sześć rubli tygodniowo. Za trzy ruble cała ich rodzina mogła się utrzymać,
żyjąc tak skromnie jak oni.
https://niepokalanow.pl/
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Nauczycielka plastyki zadaje uczniom narysowanie rzeki i wędkarza. Pod koniec lekcji,
sprawdzając prace uczniów , pyta Kazia:
- A ty, dlaczego nie narysowałeś wędkarza?
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie ryb jest wzbronione!

