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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś III Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem
pasyjnym o godz. 16.15.
2. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka na pomoc rodzinom w Aleppo. Będzie to nasza
parafialna jałmużna wielkopostna dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy.
3. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień świętości
życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. W tym dniu odbędzie się
Msza św. o 18.00 w int. Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych. Podczas tej Mszy św.
wszyscy chętni będą mogli podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega
ono na zobowiązaniu się do codziennej modlitwy przez 9 miesięcy w intencji zagrożonego
zabiciem dziecka poczętego i jego rodziców. Pod chórem znajdują się deklaracje, które
należy wypełnić i odciętą część oddać w dniu podjęcia adopcji. O godz. 17.30 odbędzie się
ekspiacyjne nabożeństwo różańcowe za grzechy przeciwko życiu nienarodzonych dzieci.
4. 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. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Zachęcamy do
składania zalecek za zmarłych, w intencji których będziemy się modlić w czasie Drogi
Krzyżowej.
5. Wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny,
spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
6. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia,
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, a także do wpisania się na czas Wielkiego
Postu lub dłuższy do księgi abstynencji, która wyłożona jest pod chórem.
7. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w środę po wieczornej Mszy św. i Drodze
Krzyżowej. Tematem katechezy będzie: Sakrament bierzmowania – umocnieniem do
mężnego wyznawania wiary.
8. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
9. Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę o godz. 14.30.
10. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę wielkanocnych darów (żywności trwałej,
słodyczy i artykułów chemicznych) dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Dary te
prosimy składać przy ołtarzu św. Antoniego lub przy furcie klasztornej. W Wielkim Poście
otwórzmy nasze serca na potrzebujących.
11. W sobotę ministranci w ramach zbiórki udają się na kalwarię panewnicką, by tam o godz.
10.30 uczestniczyć w dekanalnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej, natomiast rodziny
naszego dekanatu mają Drogę Krzyżową w tym samym dniu o godz. 15.00.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
13. Są również do zabrania kartki z programem rekolekcji parafialnych, które odbędą się w dn.
od 6 do 10 kwietnia br.
Polećmy Bożemu Miłosierdziu zmarłego w ostatnim tygodniu parafianina śp. Andrzeja
JEREMICZA z ul. Wymysłów Tylna (67 l.) Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Pan Bóg nam błogosławi na wielkopostnej drodze do Wielkanocy.

INTENCJE MSZY ŚW. 24.03–31.03.2019
7.00
8.30
10.00
11.30

III Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.
Za ++ Leokadię, Felicję, Stanisława SŁOWIŃSKICH, Marię GOJ i Katarzynę
HOFMAN.
Za + Wojciecha WOLNEGO – int. od żony i dzieci z rodzinami.
Za ++ brata Janusza STARAK i rodziców.
W int. Antoniny CHOJOWSKIEJ, rodziców i rodziców chrzestnych.
Chrzest po Mszy św.

17.00 Za ++ Agnieszkę MATYSIK, męża Ryszarda, rodziców Balbinę i Tomasza BINIEK.
Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25.03.
7.00 Za + Jana POSTAWA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
7.00 Za ++ bp. Gerarda BERNACKIEGO, ks. Benedykta HAŁOTA, ks. Franciszka
RYSZKĘ, ks. Piotra BICHNERA oraz z pokrewieństwa.
18.00 W int. Duchowej Adopcji Dzieci Nienarodzonych.
Wtorek – 26.03.
7.00 Za ++ Marka KLOS i rodziców.
7.00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę DUDA oraz Teklę i Stefana PRZYBYLSKICH.
18.00 Za ++ Henrykę STĘPNIAK w 1. rocz. śm., Mariana STĘPNIAK, z rodzin FRĄCÓW
i STĘPNIAKÓW.
Środa – 27.03.
7.00 Za + Elżbietę NIESZPOR – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 Za ++ Leona GRZYWOCZ, rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W int. Weroniki z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha
Świętego i opiekę Maryi.
Czwartek – 28.03.
7.00 Za + Norberta ROSMUS – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 W int. Zofii i Michała z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
Dary Ducha Świętego oraz zdrowie duszy i ciała.
18.00 W int. Agnieszki WAŁKIEWICZ z ok. 40. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych Patronów.
Piątek – 29.03.
7.00 W int. Filipa z prośbą o nawrócenie.
17.00 W int. rodziny GRUCHEL z prośbą o Boże błog.
17.00 W int. rodzin NOWAK i KRAUSE z prośbą o Boże błog.
Sobota – 30.03.
7.00 Za + Krystynę STRECKER we wspomn. ur.
14.00 W int. Kariny JUROWICZ z ok. 50. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i św. Antoniego oraz z prośbą o Bożą
opiekę dla męża i dzieci.
18.00 Za ++ braci, bratowe, Mariannę i krewnych.
IV Niedziela Wielkiego Postu Laetare – 31.03.
7.00 Za ++ Krystynę PŁAWECKĄ, męża Wiktora i syna Artura.
8.30 W int. o. Maksymina z prośbą o Boże błog., wszelkie łaski i opiekę Maryi – int. od
grupy modlitewnej „Margaretka”.
10.00 W int. Karola z ok. 7 rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża

i Świętych.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
11.30 W int. Elżbiety BEDNARZAK z ok. 50. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla całej rodziny.
17.00 Za + Piotra PĄCZEK.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Piotra STAWINOGĘ (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.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 13,1-9)
Wezwani do nawrócenia
Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi miłosiernej miłości, która
wydobędzie spod grzechu prawdę o dobru stworzenia i piękno powołania do wieczności. Tylko
w świetle miłości Pasterza, który szuka każdej zagubionej owcy, mogę odkryć prawdę o sobie
samym. Natomiast szukanie własnej wartości przez porównywanie się z innymi jest
niebezpieczne. Bo albo prowadzi do wywyższania się lub pogardzania innymi („nie jestem taki
zły jak inni”), albo odbiera wiarę w siebie („do niczego się nie nadaję”). Patrzenie na siebie w
świetle Bożej miłości to wezwanie do osobistego nawrócenia. Przede wszystkim do zmiany
myślenia, a potem do trudu przynoszenia dobrych owoców. Stając przed Bogiem jako
grzesznik, nigdy nie utracę nadziei.
Obym potrafił, Panie, w darze każdego dnia patrzeć na siebie w świetle – objawionej
w Chrystusie – Twojej miłości, która zaprasza mnie do nawrócenia.
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

Symbole Ducha Świętego
KKK 695 Namaszczenie. Symbolika namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego,
a nawet staje się Jego synonimem (Por. 1J 2,20.27; 2 Kor 1,21). We wtajemniczeniu
chrześcijańskim jest ono znakiem 1293 sakramentalnym bierzmowania, słusznie nazywanego
w Kościołach wschodnich "chryzmacją". Chcąc jednak ująć w pełni całą wymowę tej
symboliki, trzeba odwołać się do pierwszego namaszczenia dokonanego przez Ducha Świętego,
którym było namaszczenie Jezusa. Chrystus (w języku hebrajskim "Mesjasz") oznacza
"namaszczony" Duchem Bożym. "Namaszczeni" Pana byli już w Starym Przymierzu (Por. Wj
30,22-32) w sposób szczególny król Dawid (Por. 1Sm 16, 13). Jezus jest Namaszczonym Boga
w sposób zupełnie wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo, które przyjmuje Syn, jest
całkowicie "namaszczone Duchem Świętym". Jezus jest ustanowiony "Chrystusem" przez
Ducha Świętego (Por. Łk 4,18-19; Iz 61,1). Dziewica Maryja poczęła Chrystusa z Ducha
Świętego, który przez anioła ogłasza Go jako Chrystusa podczas Jego narodzenia (Por. Łk
2,11) i który poleca Symeonowi iść do Świątyni, by zobaczył Mesjasza 1504 Pańskiego (Por.
Łk 2,26-27); On napełnia Chrystusa (Por. Łk 4,1) i Jego moc wychodzi z Chrystusa, gdy
uzdrawia i leczy choroby (Por. Łk 6,19; 8,46). On wreszcie wskrzesza Jezusa z martwych (Por.
Rz 1,4;8,11). Jezus, ustanowiony w pełni ,Chrystusem" w Jego człowieczeństwie zwyciężającym śmierć (Por. Dz 2,36), wylewa obficie Ducha Świętego, aby święci", zjednoczeni

z człowieczeństwem Syna Bożego, przyoblekli się w "człowieka doskonałego", który realizuje
"Pełnię Chrystusa" (Ef 4,13): "całego Chrystusa", według wyrażenia św. Augustyna.
DUCH ŚWIĘTY
Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu
(św. Bazyli)
Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego
i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady. Z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając
się w sprawy innych; tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)

NIEDZIELA Z KS. JANEM MACHĄ
Przybliżeniu postaci Sługi Bożego ks. Jana Machy
poświęcona była w archidiecezji katowickiej II
Niedziela Wielkiego Postu.
W parafiach m. in. odczytany został list metropolity
katowickiego abpa Wiktora Skworca poświęcony
postaci tego śląskiego kandydata na ołtarze. Czytamy
w nim m. in.:
„Proces kanonizacyjny ks. Jana Machy zmierza ku końcowi. Ufamy, że w niedalekiej
przyszłości będziemy się cieszyć jego wyniesieniem do chwały ołtarzy. Wtedy może stać się
patronem kleryków i kapłanów, zwłaszcza rozpoczynających swą duszpasterską drogę.
Wszyscy powołani mogą inspirować się jego gorliwością i otwarciem na bliźnich, piękną pracą
z młodzieżą i bezgranicznym poświęceniem […]
Przyszły Błogosławiony może stać się patronem osób zaangażowanych w dzieła charytatywne,
w posługę miłości. Wreszcie może być patronem każdego z nas w wiernym wypełnianiu
powołania, w ufności Bogu mimo dotykających nas cierpień i problemów, bo nasz Pan jest
Bogiem obietnicy, przymierza, wierności.[…]
Pamiętając o słowach Zbawiciela: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23), przeżywajmy razem ze Sługą
Bożym czas Wielkiego Postu. Droga, którą wyznaczył Bóg swojemu Synowi, jest tą samą,
którą winien iść uczeń decydujący się Go naśladować. Nie ma dwóch dróg, jest tylko ta jedna:
droga Mistrza. Uczniowi nie wolno szukać innej. Droga Jezusa zachęca do radykalnego
wyboru, jakiego dokonał kiedyś Sługa Boży Jan Macha, przynosząc ostatecznie niezwykłe
owoce świętości i męczeństwa. Umacniają one na przestrzeni czasu drogę Kościoła i czynią go
wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa Przemienionego i Zmartwychwstałego.[…]
Bracia i Siostry! Serdecznie was zapraszam do intensywnej modlitwy o łaskę beatyfikacji Sługi
Bożego ks. Jana Machy. Módlmy się o to w parafiach, we wspólnotach i indywidualnie”
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/

Nasza parafialna jałmużna wielkopostna
W niedzielę, 31 marca odbędzie się zbiórka
na pomoc rodzinom w Aleppo. Będzie to
nasza parafialna jałmużna wielkopostna dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy.
„Po ustaniu walk rozpoczęto odnawianie ulic i chodników, ale wiele budynków w mieście wciąż
jest w gruzach. Nie można powiedzieć, że Aleppo wróciło do normalności - mówi w rozmowie
z Polskim Radiem 24 jezuita o. Sammi Hallak, który posługuje w Sakhour - leżącej w gruzach
muzułmańskiej dzielnicy Aleppo w Syrii”.
https://www.deon.pl/

