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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
2. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
31 stycznia br. podczas parafialnej pielgrzymki po Ziemi Świętej i Jordanii o. Proboszcz
wraz z delegacją parafian w siedzibie Kurii Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie z rąk
o. Dobromira Jasztala zastępcy kustosza Ziemi Świętej odebrał opieczętowany kamień
z Grobu Pana Jezusa wraz z certyfikatem. Kamień ten zostanie włożony w mury nowego
kościoła prawdopodobnie już w dzień odpustu parafialnego tego roku. Obecnie znajduje się
on wraz z kamieniem z grobu św. Antoniego z Padwy w gablocie przy makiecie nowego
kościoła i klasztoru.
3. Msza św. w intencji ojczyzny w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.
4. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie się w poniedziałek o godz. 9.00.
5. We wtorek, we wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
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 25 kwietnia,
w Tygodniu Miłosierdzia.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17.00.
7. Spotkanie Rodzin Domowego Kościoła w sobotę o godz. 15.00.
8. Spotkanie popielgrzymkowe uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej odbędzie się
w sobotę o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą posłuchać
wspomnień i wrażeń z pielgrzymki.
9. Zapraszamy chętnych do sprzątania kościoła w poniedziałek po Mszy św. o 18.00 i w
sobotę o godz. 8.00.
10. Dziś jeszcze można zapisać się na parafialny bal karnawałowy, który odbędzie się 22
lutego w Domu Przyjęć „Eliza”.
11. Wyjazd na kulig do Istebnej odbędzie się w sobotę. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych.
Zbiórka na parkingu przy kościele o godz. 7.50. Prosimy zabrać sprzęt do zabawy na śniegu.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
13. Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy pomogli w rozbiórce szopki
i w sprzątaniu naszej świątyni.
W ostatnim tygodniu zmarła nasza Parafianka śp. Barbara Gruchel (l.86) z ul. Panewnickiej.
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.

INTENCJE MSZY ŚW. 9.02 – 16.02.2020
V Niedziela Zwykła – 9.02
7.00 Za + Wojciecha WOLNEGO w 1. rocz. śm. – int. od żony i dzieci z rodzinami.
8.30 Za ++ Przemysława JASEK w 12. rocz. śm., Jerzego i Dorotę DRAB w 16. rocz. śm.
10.00 W int. Julii z ok. ur. z podz. za otrzym. łaski z pr. o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
11.30 Za ++ Władysława KUGLIN w 2. rocz. śm. oraz z rodzin z obu stron.
17.00 W int. Magdaleny KOŁODZIEJCZYK z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski
z pr. o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi dla Solenizantki i całej rodziny. TD
Poniedziałek – wspomnienie św. Scholastyki, dz. – 10.02
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Wincentego WYWIOŁ i z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ Piotra STAWINOGA w 3. rocz. śm. i Antoniego.
Wtorek – wspomnienie NMP z Lourdes (Światowy Dzień Chorego) – 11.02
7.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Alojzego KARMAŃSKI i z pokrewieństwa.
9.00 Przez wstaw. NMP z Lourdes i św. Jana Pawła II w int. chorych, cierpiących,
seniorów i tych, którzy się nimi opiekują, a także za członków Parafialnego
Zespołu Caritas.
18.00 Za + Antoniego TOMALA – int od sąsiadów.
Środa – 12.02
7.00 W int. Marcina z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę
Maryi, Aniołów i Świętego Patrona.
18.00 Za + Stanisława BERNACKIEGO – int. od rodziny z Janowa.
Czwartek – 13.02
7.00 Za ++ Marię i Józefę KARWAT, Stanisława KARWAT i Daniela BOBIŃSKIEGO.
18.00 Za + męża Mariana FUCHS w 22. rocz. śm.
18.00 Za + Grzegorza GRUCHEL w 30. dn. po śm.
Piątek – święto św. św. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa, patronów Europy – 14.02
7.00 Za ++ Gertrudę i Piotra KOSIECKI oraz wnuka Kacperka.
17.00 Za + Janinę TROCHA.
Sobota – 15.02
7.00 W int. Wojciecha z prośbą o wyjście z nałogu oraz za jego + mamę o wieczną radość.
18.00 Za + Eugeniusza GODLEWSKIEGO w 16. rocz. śm.
VI Niedziela Zwykła – 16.02
7.00 Za + Ireneusza SALETRY w 3. rocz. śm.
8.30 Za ++ siostrę Stefanię i rodziców.
10.00 Za ++ Helenę i Józefa KEMPSKICH.
11.30 W int. Parafian, dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru oraz ofiarodawców.
11.30 W int. Krzysztofa TROCHA z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Piekarskiej.
17.00 W intencji naszej Ojczyzny.
Msza św. gregoriańska: Za + Józefa DEJA (od 31 stycznia do 1 marca 2020)
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.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą.

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 5, 13-16)
Być solą i światłem
Tylko przy Jezusie możemy odkryć naszą najgłębszą tożsamość. On mówi
„wy jesteście”, a nie „staniecie się, jeśli…”. To znaczy, że w nasze duchowe
DNA jest wpisany dar rozwijania naszego człowieczeństwa wspieranego
łaską. Dar ten jest w nas obecny już od chrztu świętego, wystarczy go
przyjąć i pielęgnować. Być solą ziemi to być osobą żyjącą ze smakiem,
sensem, spełnieniem, z pasją. Być światłem to kochać i być kochanym, bo miłość rozświetla,
oświeca, emanuje ciepłem. Żyjąc sensem i miłością, wnosimy je w życie innych. Wtedy mogą
chwalić Ojca w niebie, bo rozpoznają w nas Jego synów, Jego córki.
Jezu, pragnę, aby moje życie, podobnie jak Twoje, wskazywało innym Ojca i Jego miłość.
s. Anna Maria Pudełko

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
Jak jest określana Eucharystia?
KKK 1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego
niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:
Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy
eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22)
przypominają żydowskie błogosławieństwa, które – szczególnie podczas posiłku – wychwalają
dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Eucharystia ofiarowuje nam Boskie pastwisko tak wzmacniające, że świat,
ciało, szatan nie mogą już nic zdziałać przeciwko nam. Skoro tylko poczują
siłę, która wypływa z tego niebiańskiego pokarmu, rzucają się do karkołomnej
ucieczki i skrywają się zmieszani, pozbawieni swojej zuchwałości.
Św. Albert
11 LUTEGO ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię»
(Mt 11, 28)
W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie
do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą
całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują
uzdrowienia. Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu
swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca
przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc.
Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą
i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz
zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem
zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego
życie, aby doświadczyć łagodności.
[…] Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was
w szczególny sposób pośród owych, “utrudzonych i obciążonych”, którzy
przyciągają wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło, które oświeca
wasze chwile ciemności i nadzieja wobec waszego zniechęcenia. Jezus
zaprasza was, abyście przyszli do Niego: «Przyjdźcie». W Nim bowiem
niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała i ducha,

znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią
i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła.
[…] Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, którzy
dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich pracowników służby
zdrowia. Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości w modlitwie i z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
Watykan, 3 stycznia 2020 r.,
we wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
Franciszek
ŚWIĘCI NAJBLIŻSZYCH DNI
10 lutego św. Scholastyki
Scholastyka była bliźniaczką św. Benedykta z Nursji, patrona
Europy. Od wczesnego dzieciństwa pragnęła należeć jedynie
do Boga i chciała kochać Go z całego serca i z całej duszy.
Podziwiała swego brata, jego żarliwą wiarę i troskę o dobro
duchowe braci. Nieopodal Subiaco założyła klasztor żeński,
gdzie oddawała się nieustannej modlitwie i adoracji.
W ostatnim okresie życia przebywała pod Monte Cassino.
Wolno jej było odwiedzić swego brata Benedykta tylko jeden raz w roku. Jak niezwykłe
musiały być ich spotkania i duchowe rozmowy!
14 lutego św. św. Cyryla i Metodego
Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza
przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej zakorzenienie się w kulturze.
Ci dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl
przetłumaczył Ewangelie i Psalmy na język starocerkiewnosłowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą.
Jan Paweł II nadał im tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił
też list Apostolski.
https://deon.pl/wiara/
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Jerozolima, Kuria Kustodii Ziemi Świętej: o. Dobromir Jasztal wręcza o. Serafinowi
opieczętowany kamień z Grobu Pańskiego

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Dialog w pociągu, gdzieś w środku Polski:
- Pani ma bilet do Gdańska, a ten pociąg jedzie do Zakopanego – mówi konduktor.
- Wielkie nieba! A czy maszynista wie, że pomylił kierunki?!

