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V NIEDZIELA
ZWYKŁA
Wy jesteście solą ziemi
i światłem świata
Co znaczy być światłem świata?
Światło w przyrodzie pełni podwójną
funkcję: oświeca i ogrzewa. Światło
oświeca, umożliwia widzenie.
Potrzebujemy światła, by widzieć,
by pracować, by się poruszać, by
czytać, by się uczyć. Światło zapewnia nam bezpieczeństwo przy poruszaniu,
uwalnia nas od lęku przed napaścią zła, które często panoszy się w ciemnościach.
Światło emanuje z siebie ciepło, jest czynnikiem ogrzewającym. Największe
źródło światła, jakim jest słońce, nie tylko daje nam światło, ale także dostarcza
nam ciepła, które jest warunkiem życia biologicznego. Jeśli Chrystus mówi do nas:
„Wy jesteście światłem świata”, to chce nam powiedzieć, że naszym sposobem
myślenia, mówienia i czynienia, winniśmy ułatwiać innym widzenie dobra,
w szczególności samego Boga i wartości przez Niego wskazanych. Jako
chrześcijanie, czyniący prawdę w miłości i miłość w prawdzie, stajemy się dla
drugich światłem umożliwiającym im ujrzenie i czynienie prawdy i dobra.
(bp Ignacy Dec)
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PARAFIALNE OBCHODY
DNIA CHOREGO
Sobota, 15 lutego, godz. 9.30
Msza święta z udzielaniem saktamentu chorych
oraz nabożeństwo z błogosławieństwem lurdzkim
Po Mszy św. spotkanie w sali św. Franciszka

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela 9.02.2020 r. – V Niedziela Zwykła
8.00 Za + wujka Teofila Kucierajter – od rodzin Juroszek i Pietrek.
11.00 W intencji O. Boguchwała OFM oraz parafialnej wspólnoty
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z prośbą o Boże błogosławieństwo
oraz dar nowych powołań.
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 cz.
Poniedziałek 10.02.2020 r. – wspomnienie św. Scholastyki (Róża IX)
7.00 Za + męża Dawida Myland, ++ kuzynkę Patrycję Kurzac, Jana Myland,
Kazimierza Kochel, Ryszarda Antczok, dziadków, + babcię, ++ z rodzin
Kucharczyk, Rykała, Myland, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię,
ks. prob. Marcisza, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu.
18.00 Za ++ rodziców Józefa i Irenę Szulc, Franciszka i Łucję Pietrek, Klarę
Spis, Marię i Henryka Pietrek, dziadków z obu stron, ciocie, wujków,
kuzynostwo, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze
w czyśćcu.
Wtorek 11.02.2020 r. – MB z Lourdes – Dzień Chorych (Róża X i XI)
7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.
18.00 Za + Jadwigę Hanszla /rocz. śm./, Teodora i Pawła Hanszla, Józefa,
Ernestynę, Jerzego i Ernesta Respondek, Józefa i Stanisława Kupiec,
Józefa Wieczorek, ++ z pokrewieństwa, ks. Damiana Kominka, ks. prob.
Gołka i dusze w czyśćcu.
Środa 12.02.2020 r. – dzień powszedni (Róża I M)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
16.30 Za + Józefa Pyka /pam. ur./, matkę Elżbietę, Elżbietę i Tomasza Jaguś,
Franciszkę i Jana Burek, Lillę Jaguś, Elżbietę i Konrada Brol, Aleksandrę
Nowak, Gerarda Kopyciok, Marka Pyka, Pawła Pietrek, ciocie, wujków,
kuzynów, Czesława Siwczak, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka,
dusze w czyśćcu.
Czwartek 13.02.2020 r. – dzień powszedni (Róża II M)
7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.
18.00 Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wojsa /pam. ur./, brata Jana, Wilhelma,
Jerzego i Otylię Sowa, Gertrudę i Piotra Cudok, Pawła i Martę Wojsa,
Helmuta Kamp, ciocie, dziadków Sowa i Wojsa, ks. prob. Gołka i ks.
Damiana Kominka.
Piątek 14.02.2020 r. – Święto św. Cyryla i Metodego (Róża I)
7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.
18.00 Za + Ernę Rokosa /1 rocz. śm./.

Sobota 15.02.2020 r. – dzień powszedni (Róża II)
8.00 Za + siostrę Helenę Sitek /pam. ur./, rodziców Marię i Augustyna Sitek,
bratową Krystynę, dziadków, Jerzego i Pawła Spałek, Reginę Serafin, Ritę,
Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Henryka Kampczyk, Karola Sowa, Annę
i Feliksa Mrozek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w cz.
9.30 Ku czci NMP z Lourdes w intencji wszystkich chorych naszej parafii.
17.00 Za ++ Norberta Nowak /pam. ur./, Hildegardę i Jerzego Lisoń, Pawła
Pietrek, Joannę i Jana Gwiazdowskich, Joachima Panchyrz, babcie,
dziadków, ciocie, wujków, kuzynów, Gerarda Dziemba, Jana Till, ks. prob.
Gołka i ks. Damiana Kominka.
Niedziela 16.02.2020 r. – VI Niedziela zwykła
8.00 Za + Gintra Łupierz – ofiarowana od mieszkańców ul. Zielonej.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Anny i Piotra
Maruszczyk z okazji 50 rocz. ślubu.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodzin Marchewka,
Garbela i Wyczka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Gościmy dziś w naszej parafii O. Boguchwała Orczyka, Franciszkanina,
duchowego opiekuna wspólnot FZŚ w naszym rejonie.
2. Kolekta dzisiejsza jest kolektą specjalną na planowane w parafii remonty.
3. O godz. 15.00 zapraszamy do udziału w niedzielnych nieszporach.
4. Dziś po Mszy św. popołudniowej w kościele odbędzie się spotkanie dla
rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku do I Komunii św.
5. W poniedziałek po wieczornej mszy św. odprawimy nabożeństwo nowenny
do Matki Bożej Szkaplerznej.
6. We wtorek przypada wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu obchodzony
jest Dzień Chorych. W naszej parafii będziemy go obchodzić w sobotę.
7. W środę zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 16.30.
8. W czwartek od godz. 17. będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją
do spowiedzi św. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się katecheza dorosłych.
9. W piątek przypada święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.
10. W sobotę będziemy w naszej parafii obchodzić Dzień Chorych. Msza św. dla
chorych połączona z udzielaniem sakramentu chorych będzie odprawiona o godz.
9.30. Zechciejmy dopomóc wszystkim chorym przybyć w tym dniu do kościoła. Po
Mszy św. odprawione będzie nabożeństwo połączone z indywidualnym
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki. Po
nabożeństwie zapraszamy wszystkich chorych i starszych parafian na poczęstunek
przygotowany przez Parafialny Zespół Caritas do sali św. Franciszka.

11. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 odprawimy nowennę do św. O. Pio
połączoną z uczczeniem jego relikwii. Po nowennie odbędzie się spotkanie
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Jednocześnie dziękujemy dziś
O. Boguchwałowi za jego posługę.
12. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie specjalnej. Kolekta
przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
13. Polecamy wszystkim nowy numer „Gości Niedzielnego” w którym możemy
m.in. przeczytać duży artykuł o mszach gregoriańskich.
14. Zachęcamy wszystkich parafian do przeznaczenia 1 procenta swojego
podatku na rzecz naszego ośrodka. Stosowne informacje są zamieszczone na
ulotkach wyłożonych z tyłu kościoła oraz na parafialnej i ośrodkowej stronie
internetowej.

FRAGMENT PAPIESKIEGO ORĘDZIA NA DZIEŃ CHOREGO
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28)
„W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o wielu braciach
i siostrach, którzy na całym świecie nie mają dostępu do leczenia, ponieważ
żyją w biedzie. Zwracam się zatem do instytucji opieki zdrowotnej i rządów
wszystkich krajów świata, aby mając na uwadze aspekt ekonomiczny, nie
zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. Ufam, że łącząc zasady
solidarności i pomocniczości, zostanie podjęta współpraca dla zapewniania
wszystkim dostępu do odpowiedniej opieki medycznej w celu ochrony
i odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję wolontariuszom, którzy oddają się
służbie chorym, uzupełniając w wielu przypadkach braki strukturalne
i odzwierciedlając poprzez gesty czułości i bliskości obraz Chrystusa
Dobrego Samarytanina.
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,

Franciszek, papież
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