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VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 1,40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana,
prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością,
wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.Jezus surowo mu
przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie
mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę,
którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło,
tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

JESTEŚ DLA MNIE WAŻNY
Opowiadając o swojej posłudze
wobec ubogich i trędowatych, św.
Matka
Teresa
mówiła,
że
najgorszą rzeczą dla ludzi, których
spotykała codziennie na ulicach
Kalkuty, była świadomość, że są
niepotrzebni. Nikomu nie zależało
na ich zdrowiu, nikt na nich nie
czekał. Dlatego razem ze swoimi
siostrami starała się nie tylko tych
ludzi nakarmić, ale również dać im
poczucie, że nie są sami.
Zauważmy, że Jezus mógł

uzdrowić trędowatego swoim
słowem, zachowując bezpieczny
dystans. Tak nakazywało Prawo.
On jednak zbliżył się, wyciągnął
rękę i dotknął go. Bóg przychodzi
bardzo blisko, kiedy jesteśmy
samotni, cierpiący i odrzuceni,
dotykając swoją miłością naszych
serc.
Jezu, pragnę kochać Cię taką
miłością, jaką Ty mnie ukochałeś.
O to Cię proszę i pokornie
błagam: uczyń serce moje zdolne
do takiej miłości.
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PONIEDZIAŁEK – 12.02.2018
7.00 - Za † Bożenę Ciemięga z ok. ur.
18.00 - Za † męża Henryka Bioły, †† rodziców z obu str., †† z rodz. i pokr.
- Za †† z rodz. Czechowicz, ojca Stanisława, matkę Stefanię i Teofilę, †† z rodz. Morawskich, Agopsowicz, ††
babcie, ciocię i dziadka oraz o zdr. dla Stanisława i córki Ilony
WTOREK – 13.02.2018 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za † żonę Marię Frank, córkę Urszulę, zięcia Zbigniewa
9.00 - W int. chorych i starszych z błogosławieństwem lurdzkim
18.00 - Do B. Op. w int. czcicieli MB Fatimskiej
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Haliny z ok. ur. i syna Łukasza z ok. ur. oraz córki Moniki
- Za † ojca Jana Krupnik, †† z rodz. Krupnik, Maciejczyk, d. w c.
- Za †† rodz. Wincentego i Różę, braci Ryszarda, Romana, Rajncholda, siostrę Magdalenę, bratową Antoninę
i Gertrudę, szwagrów Tomasza, Józefa i Gintra, siostrzeńca Andrzeja, d. w c.
- Za † Teresę Kozarzewską w 30 dz. po śm.
- Za † Teresę Kozarzewską (od rodziny Kozarzewskich i Ralczaków z Warszawy)
- Za † Andrzeja Włodarczyk w 2 r. śm., †† z rodz. z obu str.
ŚRODA – 14.02.2018 – POPIELEC – ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
7.00 - Za † szwagra Huberta, d. w c.
9.00 - Za †† Luizę i Huberta Wiescholek, †† z rodz.
16.30 - Za † Stanisława Sobolewskiego (od Jana i Barbary)
18.00 - Za † dziadka Adama Korwin-Małaczyńskiego w 35 r. śm., babcię Zofię, ojca Kazimierza, mamę Annę, brata
Adama, †† z rodz. Małaczyńskich, Lipskich
- Za † Stanisława Pranschke w 30 dz. po śm.
CZWARTEK – 15.02.2018 – REKOLEKCJE PARAFIALNE
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Małgorzaty oraz o bł. B. dla jej dzieci i wnuka
9.00 - Za † Emila i †† z rodziny
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za † ojca Grzegorza, mamę Marię, brata Jana, ciocię Rozalię, dziadków z obu str. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Danutę Nowak z ok. im., jej †† rodziców, d. w c.
PIĄTEK – 16.02.2018 – DZIEŃ PAPIESKI – REKOLEKCJE PARAFIALNE
7.00 - Za †† syna Rudolfa w 6 r. śm., męża Stefana, †† z rodz., d. w c.
9.00 - Za † Emila i †† z rodziny
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 - Za † ciocię Urszulę Langer
- Za †† rodz. Gertrudę i Augustyna Burczek, †† z rodz. d. w c.
SOBOTA – 17.02.2018 – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
7.00 - Za † Norberta Hajduk.
9.00 - Za † Emila i †† z rodziny.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Romualda i Justyny z ok. urodzin
- Za † Czesławę Gładysz w 2 r. śm., jej † męża Czesława, †† z rodz.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.2018
7.00 - Za † męża Brunona, †† rodz. Józefa i Gertrudę, Karola i Marię, †† z rodz. i pokr., d. w c.
8.30 - Za † męża i ojca Jerzego z ok. urodzin, †† z rodz.
- Za † męża Stanisława Janocha w 10 r. śm., †† z rodz. z obu str., d. w c.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Nieustającej Pomocy w int. Rozalii i Marty Kostrzewa z ok. ur. oraz Renaty AngielskiejPlaza i Laury Plazy z ok. ur., a także za † męża Jerzego Angielskiego
- Za †† rodziców Józefa i Marię Polański, teściów Leona i Monikę Piękni, siostry Janinę, Marię, Annę, Irenę, braci
Władysława, Stanisława, Tadeusza, Andrzeja, †† z rodz. Polański, Piękni, Cichanowski, Lechowicz
11.15 - Za † Franciszka w kol. r. śm., †† rodz. z obu str., †† z pokr. i d. w c.
- Za †† rodz. Helenę i Szymona Zielińskich, siostrę Natalię, teściów Rozalię i Franciszka Szczypka, †† dziadków
12.15 - Chrzest: Leon Radoń, Natan Talik
15.00 - Do B. Op. w int. Tomasza z ok. ur. oraz Kazimierza z ok. ur. o bł. B. i zdr.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Kacpra z ok. 18 r. ur., oraz o bł. B. dla rodziców i siostry
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

O G Ł O S Z E N I A 11.02 – 18.02.2018
1. VI Niedziela Zwykła. Kościół zachęca nas do spojrzenia oczami wiary na swoje dotychczasowe życie, by z
wielką ufnością wkroczyć w czas Bożego Miłosierdzia, którym dla każdego z nas jest zbliżający się czas Wielkiego
Postu.
2. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. Począwszy od 11 lutego do 16 lipca 1858 w grocie w
Lourdes miały miejsce objawienia Matki Bożej Niepokalane. W tym roku mija 160 rocznica tamtych wydarzeń.
 O godz. 16.00 Nabożeństwo do Matki Bożej z Lourdes .
 O godz. 16.45 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
3. Zgodnie ze zwyczajem, dzisiaj a także w poniedziałek i wtorek odbywa się w kościele adoracja Najświętszego
Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
4. W dniu dzisiejszym adoracja od godz. 12.15 z przerwą na Mszę św. o godz. 15.00.
5. W poniedziałek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 7.30 do 17.45.
 Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
6. We wtorek przeżywamy w naszej parafii Dzień Fatimski. W tych trudnych i niepewnych czasach pragniemy na
nowo zawierzyć Matce Bożej z Fatimy los Kościoła i świata i modlić się o pokój i nawrócenie grzeszników.
Zapraszamy do owocnego przeżycia Dnia Fatimskiego przez udział w Najśw. Eucharystii i nabożeństwie
różańcowym.
 Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 – dla chorych i osób starszych z błog. lurdzkim i wieczorem o godz. 18.00.
 Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00; 19.00.
7. W Dzień Fatimski adoracja Najśw. Sakramentu będzie od godz. 10.00 do 17.45.
8. W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post, który przygotowuje wiernych do
obchodu misterium paschalnego. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy,
wstrzymujemy się od spożywania pokarmów mięsnych.
9. Msze św. w Środę Popielcową będą o godz.: 7.00; 9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia
i posypania popiołem. Zachęcamy do podjęcia konkretnych postanowień wielkopostnych w duchu pokuty
i wynagrodzenia Panu Bogu za swoje grzechy oraz w intencji nawrócenia grzeszników. Przykazanie kościelne
zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Wielkiego Postu.
10. W Środę Popielcową rozpoczynają się w naszej parafii doroczne rekolekcje wielkopostne, które trwać będą
do soboty włącznie. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Piotr ze zgromadzenia Braci Kapucynów z Krakowa, wielki
czciciel Św. Ojca Pio.
11. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna z nauką rekolekcyjną, zapraszamy dzieci i rodziców.
12. W piątek Dzień Papieski, po Mszy św. modlitwy do Św. Jana Pawła II.
13. godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki i śmierci Jezusa
Chrystusa na krzyżu.
 O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
 O godz. 19.00 nauka rekolekcyjna dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania.
14. W sobotę zakończenie rekolekcji wielkopostnych. Na każdej Mszy św. otrzymamy specjalne
błogosławieństwo połączone z możliwością zyskania odpustu zupełnego.
 O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów.
 O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
 Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
15. W I Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, kupując regularnie czasopisma o treści religijnej nie tylko
pogłębiamy swoją wiedzę na temat wiary i życia Kościoła ale także przyczyniamy się do rozwoju wydawnictwa
katolickiego w naszej ojczyźnie.
17. Uczestników jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu i San Giovani Rotondo informujemy, że spotkanie
organizacyjne z przedstawicielem biura podróży odbędzie się w niedzielę 4 marca o godz. 16.45. Grupa
pielgrzymów liczy 48 osób, miejsc wolnych już nie ma.
18. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary duchowe i materialne
oraz za życzliwą pomoc i troskę o nasze obiekty sakralne.
Dziękujemy wszystkim panom, którzy pomogli w demontażu i zabezpieczeniu szopki betlejemskiej oraz
usunięciu wszystkich elementów dekoracyjnych i choinek.
Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu
oraz owocnego przeżycia rekolekcji i wielkopostnych.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
WTOREK – 13 lutego 2018 – Dzień Fatimski
17.45 - zakończenie adoracji Najśw. Sakramentu
18.00 - Msza św. z kazaniem
19.00 – Różaniec fatimski
ŚRODA POPIELCOWA – 14 lutego 2018
6.30 – modlitwa różańcowa
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Na każdej Mszy św. obrzęd posypania
popiołem.
CZWARTEK – 15 lutego 2018
6.30 – modlitwa różańcowa
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.30 – Msza św. szkolna i nauka dla dzieci.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 – nauka dla Grupy Modlitwy Ojca Pio i
wszystkich Jego Czcicieli, zespołu Caritas i
wspólnoty Żywego Różańca.
PIĄTEK – 16 lutego 2018
6.30 – Modlitwa różańcowa
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00 - Droga Krzyżowa z Ojcem Pio
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 – Nauka dla kandydatów do
Bierzmowania
SOBOTA – 17 lutego 2018 – zakończenie
rekolekcji
6.30 – Modlitwa różańcowa
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spowiedź św.: rano od 6.30 – 8.00,
wieczorem od 17.00 – 18.30

DNI EUCHARYSTYCZNE
PRZED ROZPOCZĘCIEM
WIELKIEGO POSTU
PONIEDZIAŁEK – WTOREK
7.00 - Msza św. i wystawienie Najśw.
Sakramentu
8.00 - ul. Strzelców Byt., Osiedle, Fabryczna,
9.00 - ul. Świerczewskiego, Topolowa i
Krzywoustego
10.00 - ul. Gogolińska i Sosnowa
11.00 - ul. Jarzębowa, Brzozowa i Młyńska
12.00 - Osiedle Piastów Śl. – bloki parzyste
13.00 - ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
14.00 - Osiedle Piastów Śl. – bloki
nieparzyste
15.00 - ul. Wł. Łokietka, Mieszka I, H.
Pobożnego, Bursztynowa
16.00 - ul. Nefrytowa, Topazowa, Agatowa,
Rubinowa,Księcia Alberta, Ogrodowa.
17.00 - Grupa Modlitwy Ojca Pio i Apostolat
Margaretek.
17.45 - Zakończenie adoracji
18.00 - Msza św. wieczorna
Zachęcamy do udziału w adoracji Najśw.
Sakramentu. Jeżeli wyznaczona godzina
komuś nie odpowiada , prosimy wybrać
sobie najbardziej odpowiedni czas aby
spotkać
się
z Chrystusem na modlitwie. To na modlitwie
zawierzamy Chrystusowi nasze życie i naszą
pielgrzymią drogę przez czas wielkopostnej
pokuty.
Spowiedź:
Rano od godz. 6.30 – 7.30
Popołudniu – od godz. 17.00 do 18.30
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