Niedziela, 2.02.2020

nr 1 (351)))

ŚWIĘTO
OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO
„Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie”
Święto Ofiarowania Pańskiego zaprasza
nas, by przyjąć Chrystusa do wewnętrznej
świątyni naszego serca. Wesele między
Bogiem i człowiekiem odbywa się wtedy,
gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do
wewnętrznej świątyni zamku naszej duszy.
Znajduje to swój wyraz podczas święta
w procesji ze świecami. Na rozpoczęcie
Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym
przedsionku kościoła. Kapłan święci świece i zapala je. Następnie wszyscy
wchodzą z płonącymi świecami do kościoła. Jest to obraz tego, że do świątyni
naszej duszy wchodzi światło Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest tam
jeszcze ciemne i jeszcze nie wyzwolone.
(Anzelm Grün)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DZIEŃ ŻYCIA
KONSEKROWANEGO
W 1997 r. Jan Paweł II ustanowił święto
Ofiarowania Pańskiego Światowym Dniem Życia
Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej
refleksji całego Kościoła nad darem życia
poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje
Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała – Syna,
Jezusa Chrystusa. Tym samym siebie samego
trzeba złożyć Bogu w ofierze.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela 2.02.2020 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego
8.00 Za + Johannesa Schneider.
11.00 Za Parafian – z procesją ze świecami.
15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma łaskę chrztu św. – Amelia Marta Wojsa, jej rodziców i chrzestnych.
Poniedziałek 3.02.2020 r. – wspomnienie św. Błażeja (Róża IV)
7.00 Za ++ rodziców Józefa i Klarę Wojsa, brata Jana, Wilhelma, Jerzego i Otylię Sowa, Gertrudę i Piotra Cudok, Klarę i Marię Baron, ciocie, wujków,
dziadków Sowa i Wojsa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.
18.00 Za + ojca Henryka Neuman /rocz. śm./, matkę Marię, rodziców Ritę i Pawła Maruszczyk, brata Zygmunta, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.
Wtorek 4.02.2020 r. – dzień powszedni (Róża V)
7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.
18.00 Za ++ rodziców Krystynę i Erwina Baron, ojca Waldemara Koper, dziadków Baron, Gajda, Koper i Węgrzyński, ciocie Stanisławę Odrzywolską
i Teresę Jędrzejczyk, Henryka Gajda, Justynę Molenda, ++ z pokrew.
Środa 5.02.2020 r. – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy (Róża VI)
7.00 Za dusze w czyśćcu.
16.30 Za ++ Jana i Gertrudę Sówka, Pawła Michacz, Justynę Molenda, Patrycję
Gmyrek, ++ z rodzin Psiuk, Sówka, Baron, Michacz, Łupierz i dusze w cz.
Czwartek 6.02.2020 r. – I Czwartek – św. Pawła Miki i Towarzyszy (FZŚ)
7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.
18.00 Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.
Piątek 7.02.2020 r. – I Piątek (Róża VII)
7.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Rutę i Norberta Gmyrek, Annę
i Henryka Potempa, Jerzego Łupierz, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
16.30 Ku czci NSPJ w int. dzieci przygot. się do I Komunijnych i ich rodziców.
18.00 Za + matkę Józefę Zygmunt /rocz. śm./ i jej rodziców, Adelajdę Kandzia,
Elżbietę i Huberta Baron, Joannę Pietrek, Różę i Wojciecha Ludwig, Henryka Kandzia, Rufina Jon, Adama Zgodzaj, Gizelę Kandzia, Damiana
i Walerię Kuta, S.M. Bogusławę Jon, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię, ks. prob. Edwarda Kwaśnika i dusze w czyśćcu.
Sobota 8.02.2020 r. – dzień powszedni (Róża VIII)
8.00 Za ++ córkę Patrycję Kurzac, ojców Karola Myland i Jerzego Kurzac, Jerzego Lempa, Rutę Czornik, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Annę i Henryka Potempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Alicję i Zdzisława Kwiecień, Irenę

Małkowską, ks. Damiana Kominka, ++ dziadków, ciocie, wujków z obu
stron, sąsiadów, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Krystyny Pietrek z okazji 70 rocz. ur.
Niedziela 9.02.2020 r. – V Niedziela Zwykła
8.00 Za + wujka Teofila Kucierajter – od rodzin Juroszek i Pietrek.
11.00 Za Parafian.
15.30 Za ++ Krzysztofa Krzakowskiego, Marcelę i Bronisława Twardeckich,
Gintra i Henrykę Buszmann, S.M. Bogusławę John, Różę Dutkiewicz, Stefana John, Zofię i Wojciecha John, Władysławę i Feliksa Twardeckich,
Annę, Rufina i Iwonę Gawenda, Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Annę i Józefa Kucierajter, Izabelę Sęk, ++ kapłanów, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji i seminarium.
2. O godz. 15.00 zapraszamy na Nieszpory świąteczne, a wieczorem o godz.
18.00 zapraszamy do hallu naszego Ośrodka na koncert kolędowy w wykonaniu
scholii z Miotka. W ten sposób zakończymy w naszej parafii czas kolędowania.
3. Jutro obchodzimy wspomnienie św. Błażeja, orędownika w chorobach gardła.
Po Mszach św. będzie udzielane błogosławieństwo św. Błażeja. Z tej racji nie będzie jutro nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej.
4. W środę przypada wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. W tym
dniu będziemy święcić chleb i wodę św. Agaty chroniące od pożaru.
5. W czwartek będziemy przeżywać I Czwartek miesiąca. Od godz. 17.00 trwać
będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. przed I Piątkiem. Dzieci szkolne zapraszamy do spowiedzi na godz. 17.00, a dorosłych na
godz. 17.30. Msza wieczorna będzie odprawiona w intencji powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego oraz w intencji nowych powołań.
6. W I Piątek Msze św. będą odprawione o godz. 7.00, 16.30 w intencji dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców oraz o godz. 18.00 na którą
zapraszamy młodzież naszej parafii. Spowiedź dla młodzieży będzie od godz.
17.30. Po Mszach św. odprawimy nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Kolekta
I Piątku będzie przeznaczona na cele charytatywne w parafii. Po wieczornej Mszy
św. zapraszamy młodzież na spotkanie w Parafialnym Centrum Spotkań.
7. W sobotę swoje urodziny i imieniny będzie obchodził ks. bp Jan Wieczorek.
Otoczmy go w tym dniu naszą serdeczną pamięcią i modlitwą.
8. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii O. Boguchwała Orczyka OFM, który będzie mówił o duchowości franciszkańskiej i III Zakonie.
9. W przyszłą niedzielę także po Mszy św. popołudniowej odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się w naszej parafii do I Komunii św.

10. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie na potrzeby diecezji
i seminarium duchownego. Kolekta przyszłej niedzieli będzie kolektą specjalną na
rzecz planowanych prac remontowych.
11. Polecamy wszystkim nowy numer „Gościa Niedzielnego” w którym znajdziemy m.in. artykuł o Włoszce Chiarze Lublich założyciele Ruchu Focolari oraz
artykuł prezentujący kandydatów do urzędu prezydenta. Dzieciom polecamy „Małego Gościa Niedzielnego”. Jest też do nabycia nowy numer „Światła Nadziei”.

INNE OGŁOSZENIA
Urząd Gminy w Koszęcinie przekazuje informacja o porozumieniu o współpracy
partnerskiej pomiędzy Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy.
Treść informacji jest następująca:
„Z przyjemnością pragnę poinformować, iż 26 września 2019 r. w Rybniku zawarto porozumienie o współpracy partnerskiej między Województwem Śląskim,
Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim
Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza
w województwie śląskim.
W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich
w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych. Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych
o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim. Kominiarze powinni posiadać
identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto można sprawdzić czy kominiarze
posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani członkostwem z organizacją kominiarską potwierdzającą ich pełnomocnictwa i kompetencje do realizacji
zadania. Inwentaryzacja pozwoli m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji na
temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków, a analiza zebranych danych posłuży do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza w zakresie
powietrza”.

OGŁOSZENIE KONKURSU
W związku ze zbliżającymi się rekolekcjami parafialnymi ogłaszamy konkurs dla
dzieci szkolnych ze znajomości życia Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Dzieci z klas od O do III włącznie będą uczestniczyć w konkursie plastycznym,
a dzieci z klas od V do VIII w konkursie wiedzy o kard. Stefanie Wyszyńskim.
Szczegóły odnośnie do konkursu zostaną podane później.
Strona internetowa parafii: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

