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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
O godz. 14.30 spotkanie członków i sympatyków FZŚ w domu parafialnym.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na remont Kolegium
Polskiego w Rzymie. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego
kościoła i klasztoru.
3. W poniedziałek wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorego.
4. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy.
O godz. 17.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
5. Msza św. w intencji ojczyzny w sobotę o godz. 7.00.
6. Zapraszamy młodzież do udziału w pielgrzymce autokarowej 9 marca do Wadowic
i Zabawy. Zapisy i wpłata 30 zł do 24 lutego przy furcie.
7. Dziś jeszcze można zapisać 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.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są jeszcze wolne intencje w lutym.
Polećmy Bożemu Miłosierdziu zmarłą w ostatnim tygodniu parafiankę śp. Helenę KOSIECKĄ
z ul. Panewnickiej, która przeżyła 93 lata. Wieczny odpoczynek racz jej 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.
Wszystkim rozpoczynającym czas ferii zimowych życzymy miłego i bezpiecznego
wypoczynku, przypominając o tym, iż prawdziwy katolik nie odpoczywa bez Pana Boga.

INTENCJE MSZY ŚW. 10.02–17.02.2019
V Niedziela Zwykła – 10.02
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie oraz w int. rodziny BRODOWSKICH.
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.
11.30 W int. Julii SZCZERBIŃSKIEJ z ok. 1. rocz. ur. i chrztu św.
17.00 Za ++ Eugeniusza GODLEWSKIEGO i rodziców.
Poniedziałek – wspomnienie NMP z Lourdes (Światowy Dzień Chorego) – 11.02
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie, Henryki z prośbą o opiekę oraz w int. rodziny
BRODOWSKICH.
18.00 W int. członków Chóru Parafialnego „Pokój i dobro” i ich rodzin.

Wtorek – 12.02
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie, Doroty oraz w int. rodziny BRODOWSKICH.
18.00 Za + Stanisława RUDOWICZA w 30. dniu po śm.
18.00 Za + Kazimierza MISIOROWSKIEGO w 30. dniu po śm.
Środa – 13.02
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie i o szczęśliwe małżeństwo dla córki Anny.
18.00 Za ++ Marię NALEPKA w 23. r. śm. i krewnych.
Czwartek – święto św. św. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa, patronów Europy – 14.02
7.00 Za ++ Piotra i Gertrudę KOSIECKI oraz wnuka Kacperka.
18.00 Za + Janinę TROCHA w 4. rocz. śm.
Piątek – 15.02
7.00 Za ++ Wacława i Helenę KORBECKICH.
17.00 Za ++ rodziców Augustyna i Bertę SKAŹNIK oraz syna Józefa.
Sobota – 16.02
7.00 W int. naszej Ojczyzny.
15.00 W int. Krystiana i Anny z ok. 25. rocz. śl. oraz Dominika i Dominiki z ok. 18. rocz. ur.
i w int. Dawida z ok. 23. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., Dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny.
TD
17.00 Chrzest bez Mszy św.
18.00 W int. Andrzeja LEWKONOWICZ z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
TD
18.00 Za + Ireneusza SALETRA w 2. rocz. śm.
VI Niedziela Zwykła – 17.02
7.00 Za + Gerarda JANICKIEGO w 17. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30
10.00 Przez wstaw. Świętych w int. o. Maksymina z prośbą o potrzebne łaski – int. od
„Margaretki”.
11.30 Za ++ Łucję PANCEWICZ w 1. rocz. śm., Walentego PANCEWICZ w 5. rocz. śm.
i z pokrewieństwa.
17.00 Za + Waldemara KRUPĘ w 30. dniu po śm.
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 5,1-11)
Posłuszeństwo słowom Jezusa
Cudowny połów to znak Jezusa dla Jego uczniów. Znak obecności Bożej
mocy i udziału ludzi w realizowaniu Jego zbawczej misji. Dlatego cudowny
połów to również efekt posłuszeństwa Szymona słowom Jezusa. Bo słowo
Jezusa nie tyle informuje, co skutkuje: stwarza. Moja ocena rzeczywistości
może być – jak u Szymona – sceptyczna, oparta tylko na ludzkim doświadczeniu. Wiara jednak
idzie drogą posłuszeństwa Bogu, którego nie ograniczają prawa natury ani ludzkie
doświadczenie. Z wiarą trzeba wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi każdego dnia. Żyć tym
Słowem to pozwolić się Bogu zaskakiwać i wyzwalać z różnych ludzkich lęków.

Niech moja dusza będzie pełna ufności, bo „ci, którzy ufają Panu, odzyskują siłę” (Iz 40, 31),
są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki, dlatego pokładam w Panu moją ufność,
zawsze ufam Jego słowu.
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 688 Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tę wiarę przekazuje, jest
miejscem naszego poznania Ducha Świętego:
– w Pismach, które On natchnął;
– w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła;
– w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje;
– w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do
komunii z Chrystusem;
– w modlitwie, w której wstawia się za nami;
– w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół;
– w znakach życia apostolskiego i misyjnego;
– w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia.
http://www.teologia.pl/

DUCH ŚWIĘTY
Niech Duch Święty będzie z naszymi prześladowanymi braćmi. On, który inspiruje dusze
i rozlewa w sercu wierzących bohaterską siłę. (Jan Paweł II)

Orędzie Papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień
Chorego - 11 lutego 2019 (fragm.)
Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania
kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia
kultury zysku i odrzucenia. Katolickie instytucje opieki medycznej nie
powinny wpadać w myślenie biznesowe, ale dbać o opiekę nad
człowiekiem, bardziej niż o zysk. Wiemy, że zdrowie jest relacyjne,
zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni
i solidarności. To jest dobro, którym można się cieszyć „w pełni”
wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina jest
radość z bezinteresownego daru.
Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych. Niech nam
pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego
przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby jedni
drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem hojnym i uczyli się radości z bezinteresownej
służby. Z miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości w modlitwie i z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
Franciszek

Prośba o pomoc w remoncie Kolegium Polskiego w Rzymie /skrót/
Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!
9 marca 1866 r. dekretem papieża Piusa IX powołano do istnienia w Rzymie Papieskie
Kolegium Polskie, w którym mieszkają kapłani z polskich diecezji, przybywający na studia
w rzymskich uczelniach. Kolegium było i jest ważnym miejscem dla Kościoła w Polsce
i powinno pozostać jednym z punktów odniesienia dla Polaków pielgrzymujących do Rzymu.
[…] Obecnie Kolegium Polskie - po latach eksploatacji i niedawnym trzęsieniu ziemi - wymaga
generalnego remontu i modernizacji, aby dalej służyć Kościołowi w Polsce: studentom,
pielgrzymom, a także zachowaniu pamięci o świętym Janie Pawle II.
Zbiórka na ten cel zostanie przeprowadzona w niedzielę, 10 lutego, w ramach niedzielnej
kolekty na potrzeby archidiecezji.Za każdą ofiarę - choćby najmniejszą - składam szczere Bóg
zapłać i zapewniam, że po remoncie i oddaniu do użytku będzie ono również miejscem pamięci
modlitewnej o wszystkich ofiarodawcach. Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie,
z serca błogosławię
abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
Życiorys (1)
Św. Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 r. Tego samego
dnia został ochrzczony w kościele Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli i otrzymał imię
Rajmund. Jego rodzice, Juliusz i Marianna, byli tkaczami. Szukając pracy, krótko przebywali
w Łodzi, potem zamieszkali w Pabianicach, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo. Rodzice
rozbudzili w chłopcu szczególną miłość do Najświętszej Maryi Panny i wolę Maryjnej
rycerskości, połączonej z miłością do Ojczyzny - Jej królestwa.
Kiedy Rajmund miał około 10 lat, być może był to 1906 r., objawia mu się Najświętsza Maryja
Panna, która trzymała w rękach dwie korony: białą (symbol czystości) i czerwoną (symbol
męczeństwa). To wydarzenie tak opisuje Marianna Kolbe:
Jednego razu coś mi się u niego nie podobało i powiedziałam mu:
Mundziu, nie wiem, co z ciebie będzie.
Potem już o tym nie myślałam, ale zauważyłam, że dziecko to
zmieniło się do niepoznania. (...) W ogóle w całym swym
zachowaniu się był on ponad swój wiek dziecinny, zawsze
skupiony, poważny, a na modlitwie zapłakany.
Byłam niespokojna, czy czasem nie jest chory, więc pytałam się go:
Co się z tobą dzieje? Zaczęłam więc nalegać. Mamusi musisz
wszystko opowiedzieć. Drżący ze wzruszenia i ze łzami mówi mi:
Jak mama mi powiedziała, "co to z ciebie będzie", to ja prosiłem
Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mnie będzie. I potem, gdy byłem w kościele, to znowu
Ją prosiłem. Wtedy Matka Boża pokazała mi się, trzymając dwie korony: jedną białą, a drugą
czerwoną. Z miłością na mnie patrzała i spytała, czy chcę te korony? Biała znaczy, że wytrwam
w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka
Boża mile na mnie spojrzała i zniknęła.
https://niepokalanow.pl/
Naśladuj Chrystusa – kochaj i służ (św. Maksymilian Maria Kolbe)
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Do obłożnie chorej małżonki mąż wzywa lekarza domowego. Lekarz wchodzi do pokoju i zamyka za
sobą drzwi. Po chwili wychodzi i prosi męża o obcęgi. Zdziwiony mąż podaje mu narzędzie. Po
pewnym czasie doktor ponownie wychyla głowę zza drzwi i tym razem prosi o młotek i dłuto. Blady
z przerażenia małżonek znów dostarcza mu narzędzi i pyta drżącym głosem:
- Wielkie nieba, co też dolega mojej żonie?!
- Nie wiem – mruczy pod nosem lekarz. – Nie mogę otworzyć mojej torby …

