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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo jako przygotowanie do zbliżającego się
czasu Wielkiego Postu. Dzisiaj adoracja po Mszy św. o godz. 11.30 do 17.00. O godz. 16.30
specjalne nabożeństwo dziękczynne za dar naszego bierzmowania z udziałem nowo
bierzmowanych i ich rodzin. Po nabożeństwie zapraszamy młodzież wraz z rodzicami do
refektarza klasztornego na radosne spotkanie przy stole. W poniedziałek i wtorek
całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 7.00 do Mszy św.
o godz. 18.00. We wtorek zakończenie adoracji nabożeństwem do św. Antoniego o godz.
17.30. Plan adoracji jest podany w gazetce. Rozpoczynamy też Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu, który kończy I Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Trzeźwości.
Pod chórem znajduje się zeszyt przyrzeczeń abstynenckich, do którego można się wpisywać.
2. Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa Oblubieńca.
3. Kolekta przyszłej niedzieli to jałmużna postna.
4. W poniedziałek Msza św. wotywna o Duchu Świętym i nabożeństwo do Ducha Świętego.
5. W środę rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Środa Popielcowa to dzień postu
i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Porządek Mszy św.: 7.00, 9.00 i 18.00. 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 o godz. 18.00.
6. Od Środy Popielcowej rozpoczynamy również kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
7. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w każdy piątek po Mszy św. o 7.00 i 17.00 oraz w środy po Mszy św. o 18.00.
Dzieci uczestniczą w Wielkim Poście we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w każdy piątek
o 17.00; zbierają obrazki „Droga krzyża”, które będą naklejały na specjalną planszę.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Kazania pasyjne będzie głosił
ks. Arkadiusz Sitko z Zadola. Zachęcamy do składania zalecek za zmarłych, w intencji
których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej.
8. 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.
9. I piątek Wielkiego Postu, to dzień modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar
wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie, które sieją
zgorszenie i wyrządzają krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące
czyny duchowieństwa głęboko ranią.
10. W piątek o godz. 18.00 Msza św. w int. kobiet z okazji ich święta.
11. Wyjazd młodzieży na pielgrzymkę do Wadowic i Zabawy – w sobotę o godz. 7.00.
W sanktuarium bł. Karoliny zostanie odprawiona Msza św. w int. młodzieży naszej parafii.
12. 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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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.
Poniedziałek – święto św. Kazimierza, Królewicza – 4.03.
Za + Helenę KOSIECKĄ – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
Za + Krzysztofa GONIWIECHĘ w 3. rocz. śm.
Wtorek – 5.03.
Za ++ Mariana NOWAKA, Mariana ORACZ, rodziców z obu stron, z rodzin
NOWAKÓW, BĄKÓW i pokrewieństwo.
Za + Józefa KSIĄDZ.
Środa Popielcowa – 6.03.
Za ++ Irenę MIESZCZANIN i Pawła MATURA.
Za + Genowefę WCISŁO – int. od rodziny MATEJCZYK.
Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku.
I Czwartek miesiąca –7.03.
Za ++ rodziców Marię i Józefa LATARNIK, siostry i szwagrów.
W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W int. Patrycji SKWARA z ok. ur., jej męża Jana, dzieci i wnuków z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
Piątek – 8.03.
W int. Renaty z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
Przez wstaw. Matki Bożej w int. kobiet w dniu ich święta.
Za + Teodozję REICHEL w 30. dn. po śm.
Sobota – 9.03.
Za ++ rodziców Gertrudę i Piotra KOSIECKICH.
Za + Genowefę WCISŁO – int. od kuzynów: Wiesławy, Jadwigi i Krzysztofa
z rodzinami.
W int. Mateusza CHOJOWSKIEGO z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. i opiekę Maryi.
I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.
Za + Bogumiłę.
Za ++ Elżbietę MARZEC w 1. rocz. śm., jej męża Gerarda i rodziców z obu stron – int.
od Heleny.
W int. Dominika CHOLEWY z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
W int. Nadii z ok. 13. rocz. ur. oraz jej rodziców z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
W intencji Parafian.
Za ++ Adama OZGA w 4. rocz. śm., rodziców Stanisławę, Henryka i Józefa.

17.00 W int. Laury GODLEWSKIEJ z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Piotra STAWINOGA (od 3.03. do 2.04.2019)
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.
Intencje modlitwy na marzec 2019
Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są
prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.
Intencja własna: Aby jak najwięcej osób włączało się w szeregi dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego, a ich żarliwa modlitwa wypraszała ocalenie życia dzieciom oraz odwagę
i potrzebne łaski ich rodzicom.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 6,39-45)
Jedyny Nauczyciel
Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w swojej szkole miłości
słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem
skutecznym, który daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia
i postępować w miłości. A przez to samemu stawać się nauczycielem. To z kolei nakazuje mi
zachować pokorę i czuwać. Pokora potrzebna jest po to, aby twardo stąpać po ziemi,
w świadomości, że zanim jako nauczyciel wezmę się do napominania grzesznych i pouczania
nieumiejętnych, powinienem dostrzec własne słabości. Czuwanie natomiast jest po to, aby nie
obierać sobie w życiu fałszywych nauczycieli, nie patrzeć bezkrytycznie na rzeczywistość
przez medialne okulary. Jeśli każdego dnia będę konfrontował swoje wybory z jedynym
Nauczycielem, wówczas będę gromadził w sercu skarby, które pomogą mi budować autorytet
i spełniać misję nauczyciela.
Jezu, Ty jesteś cierpliwym nauczycielem, który uczy mnie mądrości. Daj mi, proszę, pokorne
i czuwające serce, aby przebywała w nim Twoja mądrość i wydawała dobre owoce.
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
Imię własne Ducha Świętego
KKK 691 "Duch Święty" jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę
wraz z Ojcem i Synem. Kościół otrzymał Go od Pana i wyznaje Go w czasie chrztu swoich nowych
dzieci (Por. Mt 28, 19).
Pojęcie "Duch" jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa Ruah, które przede wszystkim oznacza
tchnienie, powietrze, wiatr. Jezus posługuje się obrazem wiatru, aby zasugerować Nikodemowi
transcendentną nowość Tego, który jest w sposób osobowy Tchnieniem Boga, Duchem Bożym (Por. J
3, 5-8). Z drugiej strony, Duch i Święty to przymioty Boże wspólne Trzem Osobom Boskim. Łącząc
jednak te dwa pojęcia, Pismo święte, liturgia i język teologiczny określają niewymowną Osobę Ducha
Świętego, unikając możliwej dwuznaczności z innym sposobem posługiwania się pojęciami "duch"
i "święty".
http://www.teologia.pl/

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego Życiorys (4)
O. Maksymilian wszystko chciał użyć dla Niepokalanej - wszelkie zdobycze techniki, które
według niego powinny najpierw służyć dobru. W 1936 r. pojechał na pierwszy pokaz telewizji
do Berlina, by w przyszłości również i tę użyć dla chwały Bożej.
W Niepokalanowie w 1938 r. była już radiostacja. Cieszył się, że powstał "Mały Dziennik",
katolickie pismo codzienne na całą Polskę, który drukowali bracia w Niepokalanowie. Cały ten
rozpęd zatrzymała wojna we wrześniu 1939 r. O. Maksymilian przyjął nowe warunki
z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Otworzył bramy klasztoru dla uciekinierów, rannych,
chorych, głodnych, chrześcijan i Żydów. Oświadcza: "Jesteśmy gotowi oddać życie za nasze
ideały". Niemcy zdawali sobie sprawę z ogromu siły duchowej płynącej z Niepokalanowa. Nic
zatem dziwnego, że już we wrześniu o. Maksymilian został wywieziony z braćmi do obozów
na tereny Niemiec. Został zwolniony z obozu w Ostrzeszowie w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia.
https://niepokalanow.pl/
NABOŻEŃSTWO 40 – GODZINNE
3 – 5.03.2019
Niedziela
12.30 – 13.30
Wspólnota Żywego Różańca, Franciszkański Zakon Świeckich, chętni
13.30 – 14.30
Grupy Modlitewne, Domowy Kościół, Parafialny Zespół Caritas,
uczestnicy Kręgu Biblijnego i Katechezy Dorosłych, chętni;
14.30 – 15.30
Chór Parafialny „Pokój i Dobro”, Parafialna Rada Duszpast., chętni
15.30 – 16.30
Ministranci, Dzieci Maryi, Schola, Dzieci, chętni;
16.30
Nabożeństwo dziękczynne za dar bierzmowania (Młodzież Oazowa,
Bierzmowańcy i ich rodziny, Młodzież, chętni).
Poniedziałek i wtorek
7.30 – 8.00
uczestnicy porannej Mszy św.
8.00 – 9.00
parafianie z ul. Kuźnickiej i Śmiłowickiej
9.00 – 10.00
parafianie z ul. Panewnickiej (domy)
10.00 – 11.00
parafianie z ul. Bałtyckiej (domy)
11.00 – 12.00
parafianie z ul. Bałtyckiej ( domy szeregowe)
12.00 – 13.00
parafianie z ul. Cienistej, Jęczmiennej, Ustronnej
13.00 – 14.00
parafianie z ul. Bema, Ziembowej, Wymysłów, Wymysłów Tylna
14.00 – 15.00
parafianie z ul. Partyzantów i Osiedla Bema
15.00 – 16.00
parafianie z ul. Owsianej
16.00 – 17.00
parafianie z ul. Koszykowej
17.00 – 18.00
grupy i wspólnoty parafialne
Podczas adoracji pragniemy modlić się za papieża Franciszka, kapłanów, siostry zakonne
i o nowe powołania, w intencji naszej Parafii, wspólnot parafialnych, rekolekcji parafialnych
i szkolnych; rodzin, małżonków, dzieci i młodzieży, chorych i cierpiących, bezrobotnych,
potrzebujących pomocy materialnej i duchowej, dobrodziejów naszego kościoła i klasztoru,
zmarłych parafian, a także w intencji dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
3.02.2019
Radosny
wyjazd
do Istebnej
na zakończenie ferii
zimowych

