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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo jako
przygotowanie do zbliżającego się czasu Wielkiego Postu.
3. W czwartek podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. abp Wiktor Skworc udzieli młodzieży
sakramentu bierzmowania. Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich parafian, by
doświadczyć działania mocy Ducha Świętego. O godz. 17.30 rozpocznie się modlitwa
różańcowa.
Kandydaci do bierzmowania od poniedziałku do środy będą przeżywać triduum przed
bierzmowaniem. Rozpoczęcie każdego dnia Mszą św. o godz. 18.00. Zakończenie próbą.
Nabożeństwo pokutne z okazją do spowiedzi św. również dla rodzin i świadków
bierzmowania odbędzie się w środę po Mszy św. o 18.00. Świadkowie bierzmowania
powinni uczestniczyć w przynajmniej jednej próbie.
4. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o 11.30 z udziałem nowo bierzmowanych będziemy
dziękowali za dar naszego bierzmowania. O godz. 16.30 specjalne nabożeństwo w tej
intencji z udziałem nowo bierzmowanych i ich rodzin. Podczas tego nabożeństwa młodzieży
zostaną wręczone pamiątki bierzmowania. Po nabożeństwie zapraszamy młodzież wraz
z rodzicami do refektarza klasztornego na radosne spotkanie przy stole.
5. Młodzież, nie tylko po bierzmowaniu, weźmie udział w pielgrzymce autokarowej 9 marca
do Wadowic i Zabawy (miejsc związanych z życiem św. Jana Pawła II i bł. Karoliny
Kózkówny – patronów młodzieży). Są jeszcze miejsca wolne. Zapisy i wpłata 30 zł przy
furcie.
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 naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od 18.00 i na
Mszę św. I-piątkową 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. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w środę po Mszy św. o18.00 wyjątkowo do domu
parafialnego. Temat katechezy: „Sakramenty przestrzenią działania Ducha Świętego”.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
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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VII Niedziela Zwykła – 24.02.
W int. Joanny i Adama SINKA z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę Maryi, zdrowie oraz Boże błog. dla całej rodziny z obu stron.
Za ++ Franciszkę SZATANIK, męża Władysława i rodziców z obu stron.
W int. Piotra i Mateusza z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.,
opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
CHRZTY I ROCZKI.
W int. Joanny STACHURA z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
Za + Helenę KEMPSKĄ w kolejną rocz. śm.
Poniedziałek – Triduum przed bierzmowaniem – 25.02.
Za + Walentego DOBIJA i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ z rodzin FIGLER, WYPIÓR i STYCH oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – Triduum przed bierzmowaniem –26.02.
Za ++ Feliksa, Albinę i Jadwigę PSZCZÓŁKA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Waldemara SKORUPA w 1. rocz. śm.
Za ++ Małgorzatę i Włodzimierza PROCH oraz Lilianę JOCHMAN.
Środa – Triduum przed bierzmowaniem – 27.02.
Za + Czesława SADZĘ – int. od rodziny MACIEJCZYKÓW.
W int. Marioli i Agnieszki z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Dary Ducha
Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Świętych oraz o Boże błog. dla ich rodzin.
Czwartek – BIERZMOWANIE – 28.02.
Za + Mariana STACHOWIAKA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
W int. młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania oraz jej rodzin.
W int. Parafian oraz dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
I Piątek miesiąca – 1.03.
W int. dusz w czyśćcu cierpiących.
W int. Otylii z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża.
W int. Krystyny COP z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
I Sobota miesiąca – 2.03.
W int. wyn. Niepok. Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca.
W int. Zofii PAJĄK z ok. 60. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
W int. Mikołaja KRACZLA z ok. 1. rocz. ur. i chrztu św. oraz siostry Nadii z ok.
3. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi
i Aniołów Stróżów.
Za ++ ojca Józefa HUBER i brata Stanisława HUBER oraz z rodziny.
VIII Niedziela Zwykła – 3.03.
Za + Helenę KOSIECKĄ w 30 dn. po śm.
Za ++ Andrzeja KNAPA w 5. rocz. śm. i brata Kazimierza we wspomn. im.
W int. JASIA z ok. 3. rocz. ur. i Nikodema z ok. 11. rocz. ur. z prośbą o Boże błog.,
opiekę Maryi, Aniołów Stróżów i Świętych.
Za ++ Marię, Wincentego i Leopolda DUDEK.
Za + Sabinę KULA w 7. rocz. śm. – int. od męża, dzieci z rodzinami i wnuków.
Za + Józefa MIKUŁA w 10. rocz. 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 6,27-38)
Reakcja na zło
Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może
to być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być zdradą dobra.
Postawa chrześcijanina wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego
pochodzi samo dobro. Aby za radą św. Pawła nie dać się zwyciężać złu, lecz je dobrem
zwyciężać (por. Rz 12, 21), muszę tkwić mocno w dobru. Reakcją na doznaną krzywdę nie
może być utrata kontroli nad sobą, nienawiść do krzywdziciela. Dzieci naśladują rodziców,
a chrześcijanin naśladuje Ojca, który jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Miłość wobec
wszystkich, również nieprzyjaciół, przygotowuje miejsce dla sprawiedliwości.
Pozwól mi, Boże, zrozumieć Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka i daj mi siły do
naśladowania Ciebie wobec tych, których napotkam na mojej drodze.
ks. Janusz Lekan
DUCH ŚWIĘTY
Nie łudźcie się, z Bogiem nie można żartować. Każdy zbierze to, co zasiał. Kto sieje
namiętności ciała, zbierze jego zepsucie, kto natomiast sieje w Duchu, zbierze życie wieczne,
które od Ducha pochodzi. (św. Paweł)
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 690 Jezus jest Chrystusem, "namaszczonym", ponieważ Duch Święty jest Jego namaszczeniem
i wszystko, co dokonuje się od chwili Wcielenia, wypływa z tej pełni (Por. J 3, 34). Gdy Chrystus
zostaje uwielbiony (Por. J 7, 39), może tym, którzy w Niego wierzą, posłać od Ojca Ducha Świętego:
przekazuje im swoją chwałę (Por. J 17, 22), czyli Ducha Świętego, który Go otacza chwałą (Por. J 16,
14). Wspólne posłanie będzie odtąd realizowane wobec przybranych synów Ojca w Ciele Jego Syna:
posłanie Ducha przybrania za synów będzie ich jednoczyć z Chrystusem i ożywiać ich w Nim:
Pojęcie namaszczenia wskazuje... że nie istnieje żaden dystans między Synem i Duchem. Jak bowiem
między powierzchnią ciała a namaszczeniem olejem ani rozum, ani odczuwanie nie znają żadnego
pośrednika, tak samo istnieje bezpośredni kontakt Syna z Duchem; każdy, kto przez wiarę pragnie
nawiązać kontakt z Synem, musi najpierw zostać namaszczony olejem. Nie ma bowiem w nim takiej
części, która byłaby pozbawiona Ducha Świętego. Dlatego wyznanie, że Syn jest Panem, dokonuje się
w Duchu Świętym u tych, którzy przyjmują Jego panowanie, bo Duch ze wszystkich stron wychodzi
naprzeciw tych, którzy zbliżają się do Niego przez wiarę (św. Grzegorz z Nyssy, De Spiritu Sancto,
3, 1: PG 45, 1321 A-B).
http://www.teologia.pl/

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego Życiorys (3)
W 1927 r. w Teresinie pod Warszawą założył klasztor - wydawnictwo Niepokalanów. Kiedy po
dziesięciu latach Maksymilian został ponownie przełożonym, Niepokalanów był największym
katolickim klasztorem na świecie, który liczył ponad 700 mieszkańców. Pomimo rozkwitu
Niepokalanowa, zostawiając swe plany o bajecznym rozmachu w rękach braci, o. Maksymilian
wraz z kilkoma braćmi wyjechał do Azji, by tam zakładać kolejne Niepokalanowy i wydawać
"Rycerza". W kwietniu 1930 r. dotarł do Japonii, gdzie przyjęty życzliwie przez biskupa

Nagasaki, nie znając języka, już w maju wydał po japońsku pierwszy numer "Rycerza".
Wkrótce na peryferiach miasta wybudował klasztor, który nazwał Ogrodem Niepokalanej.
Praca misyjna niepokalanowskich misjonarzy zaowocowała nawróceniami, chrztami
i powołaniami zakonnymi. Stąd niebawem powstały tam Małe Seminarium, nowicjat i studium
filozoficzno-teologiczne. Japoński "Rycerz Niepokalanej"
osiągnął nakład 50 tys. egz.
W 1936 r. przełożeni odwołali o. Maksymiliana do Polski.
Był to czas największego rozkwitu polskiego
Niepokalanowa. Żyło tam 800 zakonników. "Rycerz
Niepokalanej" wydawany był w 750 tys. egz., osiągnąwszy
nawet jednorazowo nakład 1 mln. Rycerstwo Niepokalanej
rozszerzało się na całym świecie.
Niepokalanów to miejsce oddane Niepokalanej na Jej wyłączną własność. Założyciel tego grodu
Matki Bożej, św. Maksymilian Kolbe, przybył tu w 1927 r. wraz z grupą 20 braci. W szczerym
polu postawił figurkę Niepokalanej. Takie były skromne początki.
https://niepokalanow.pl/

Napoleon powiedział: by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy.
By zdobyć niebo, świętość potrzeba też trzech rzeczy - modlitwy, modlitwy, modlitwy.
Od jakości modlitwy zależy wszystko. (św. Maksymilian Maria Kolbe)
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Przygotowania dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania

KAROLINA KÓZKÓWNA
W opinii środowiska była dziewczyną subtelną i wrażliwą,
zwłaszcza na wszelką dwuznaczność w mowie i zachowaniu. Nie
pozwalała na rozmowy nieprzyzwoite, niestosowne słowa czy
żarty. Otoczenie wiedziało o tym i dostosowywało się do niej,
choć czasem niechętnie. „Uważajcie – mówili czasem chłopcy
z przekąsem – bo jest tu ta tercjarka, to znowu będzie boleć, jak
coś złego powiemy”. Nie gniewała się na te i tym podobne
epitety, cieszyła się, że jednak uważali, wprawdzie ze względu na
nią, ale jednak zła było mniej, a to przyczyniało chwały Bogu. Świadkowie jej życia pamiętają,
że była pogodnego usposobienia, a przy tym cicha i skromna, a nawet trochę nieśmiała.
Wyróżniała się jakąś wewnętrzną harmonią, promieniowała pokojem duchowego ładu
i porządku. Z głęboką, ujmującą wdzięcznością przyjmowała każdy przejaw dobra, serdecznie
współczuła każdej niedoli, a przy tym była prosta i naturalna.
http://sanktuariumzabawa.pl/
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Przystojny brunet na balu karnawałowym zauważył śliczną blondynkę. Poprawił
grzywkę i marynarkę, po czym śmiało podszedł do wybranki z propozycją:
– Mogę cię prosić do walca?
– Zgłupiałeś?! To już nie miałeś czym przyjechać?!

