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PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła”
(Łk 4, 1)
Nasi dziadkowie powtarzali niejednokrotnie
zdanie: „bądź ostrożny, uważaj, bo zło nie śpi”.
To prawda. Szatan walczy o nas do końca. Nikt
z nas nie jest wolny od pokus złego ducha.
Doświadczamy ich każdego dnia. Mało kto
jednak zdaje sobie sprawę, że tylko dzięki
Jezusowi możemy je pokonać.
Każdy bywa kuszony do zła i nie ma w tym nic niezwykłego. Pokusy będą nas
nęcić i zwodzić do końca życia, jak choćby pokusa materializmu, grzesznej
przyjemności, władzy czy nieuczciwej kariery. Rzecz w tym, by im nie ulec. Pokazał
to jasno Chrystus podczas kuszenia na pustyni. On wzywa każdego z nas:
„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41).
ks. Andrzej Krasiński (niedziela.pl)

Wtorek 8.03. godz. 18.00 – Msza święta w intencji kobiet
„Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością,
że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka”
św. Jan Paweł II

NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE
Droga krzyżowa – piątek godz. 17.00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
– niedziela godz. 14.45

Za udział w Gorzkich
Żalach w Wielkim
Poście oraz za
odprawienie Drogi
Krzyżowej można
uzyskać odpust zupełny

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 06.03.2022 – I Niedziela Wielkiego Postu – Zakończenie rekolekcji
8.00 I. W intencji ks. prob. Krzysztofa Misiudy jako podziękowanie za rekolekcje.
II. O pokój na Ukrainie.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za
łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy duszpasterskiej w intencji
ks. prob. Franciszka Koeniga z okazji 56 rocz. urodzin.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji
Martyny Konopka z okazji18 rocznicy urodzin.
Poniedziałek 07.03.2022 – dzień powszedni (Róża X i XI)
7.00 Za dusze w czyśćcu.
18.00 I. Za + męża Ewalda Piskoń /pam. ur./, ks. D. Kominka i dusze w czyśćcu.
II. Za + Eugeniusza Ciastko, Michała, Janinę i Romanę Ciastko, Gertrudę,
Franciszka, Tadeusza i Józefa Gojowczyk, dziadków Ciastko, Gojowczyk,
Młynek i Rebeńka, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ sąsiadów, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Wtorek 08.03.2022 – dzień powszedni (Róża I M)
7.00 O pokój na Ukrainie.
18.00 W intencji wszystkich kobiet z okazji Dnia Kobiet.
Środa 09.03.2022 – dzień powszedni (Róża II M)
7.00 O zdrowie dla chorych.
16.30 I. Za ++ ojca Konrada Brol, matkę Elżbietę, męża Mariana Sowa, dziadków
Elżbietę i Józefa Pyka, Albinę i Jakuba Brol, Adelajdę i Józefa Sowa, Otylię
i Wilhelma Sowa, teścia Jerzego Sowa, szwagra Grzegorza Sowa, wujków
Leona, Pawła i Gerarda Brol, Gerarda Kopyciok, Norberta Kaloch, Jana
Sowa, Piotra i Gertrudę Cudok, kuzyna Marka Pyka, Agnieszkę Schumann,
dusze w czyśćcu.
II. Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, braci Henryka i Waldemara,
Zofię, Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Józefa Konieczko, Cecylię
i Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu
Czwartek 10.03.2022 – dzień powszedni (Róża I)
7.00 Za ++ matkę Ritę Maruszczyk /pam. ur./, ojca Pawła, brata Zygmunta,
rodziców Marię i Henryka Neuman, dziadków z obu stron, ciocie, wujków,
kapłanów z naszej parafii i dusze w czyśćcu.
18.00 I. Za ++ rodziców Julię i Franciszka Kucierajter, Marię, Pawła, Jerzego
Klabis, Marka Hampel, Marcina Matusek, Marię, Tadeusza, Annę, Józefa,
Teofila Kucierajter, Elżbietę ,Franciszka Poloczek, Łucję, Józefa, Emanuela,
Pawła Pietrek, Emilię i Gerarda Osadnik, Grażynę Janik, Annę Drynda, ks.
prob. Gołka, ks. Dariusza Bienia, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ braci Bogdana /pam. ur./ i Czesława, rodziców Helenę i Ryszarda
Gilmajster, Annę i Józefa Kucierajter, Krystynę Adamską, ++
z pokrewieństwa z obu stron i ++ kapłanów.
Piątek 11.03.2022 – dzień powszedni (Róża II)
7.00 Za ++ rodziców Józefę i Ryszarda Kurzac, ojca Józefa Paruzel, dziadków
Kurzac, Sikora, Paruzel i Molenda, Emila Sowa, S.M. Bogusławę Jon, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 I. Za ++ Elżbietę Jaguś /rocz. śm./, ojca Tomasza, Elżbietę, Józefa Pyka, Jana,
Franciszkę Burek, Lillę i Franciszka Jaguś, Aleksandrę Nowak, Elżbietę
i Konrada Brol, Gerarda Kopyciok, Marka Pyka, Annę Drynda, Czesława
Siwczak, ciocie, wujków, kuzynów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.
II. Za ++ rodziców Filonię i Zygmunta Naharnowicz.
Sobota 12.03.2022 – dzień powszedni (Róża III)
8.00 Za ++ męża Joachima Nancka, rodziców Marię i Józefa Nancka, Matyldę
i Piotra Sowa, siostrę Annę, braci Jerzego, Erwina, szwagrów Emila,
Henryka, Antoniego, Krystynę Tkacz, Andrzeja i Krystynę Kochanek,
Floriana Sowa, Arkadiusza Burek, Jana i Jadwigę Kubiciel, Jana, Annę,
Marię Kurzac, ks. prob Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
17.00 I. Za + męża Alfonsa Danysz, syna Bogdana /4 rocz. śm./, rodziców Klarę
i Józefa Bryś, Herberta i Annę Bryś, Teofila i Matyldę Danysz, Franciszka
Danysz, Lucjana Pietrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze
w czyśćcu.
II. Za + Zygmunta Kampa – ofiar. od brata Romualda z żoną i chrześniaków.
Niedziela 13.03.2022 – II Niedziela Wielkiego Postu
8.00 Za parafian
11.00 Za + Stefana Kucierajter /ofiar. od kolegów z pracy/ oraz ++ rodziców Marię
i Tadeusza Kucierajter i ++ z pokrewieństwa.
15.30 Za ++ Karola Nowak /pam. 80 ur./, Annę i Adolfa Reska, Marię, Karola
i Norberta Nowak, Paulinę i Henryka Psyk, ++ z pokrewieństwa, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona dla Rekolekcjonisty jako podziękowanie
za dar rekolekcji z przeznaczeniem na potrzeby duszpasterskie w jego parafii.
2. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestnictwem w rekolekcjach wielkopostnych
dali świadectwo wiary i pobożności. Życzymy zatem wszystkim uczestnikom
rekolekcji owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu. Dziękujemy także Ks.
prob. Krzysztofowi Misiudzie za poprowadzenie rekolekcji.
3. Zachęcamy także do wyrwania w osobistych postanowieniach wielkopostnych.
4. Zapraszamy dziś do udziału w pierwszym nabożeństwie Gorzkich Żali
połączonych z kazaniem pasyjnym. Kazania te będzie głosił Ksiądz Wikary.

5. W poniedziałek po mszy wieczornej odprawimy nowennę do naszej Patronki
Matki Bożej Szkaplerznej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nowennie.
6. W środę wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 16.30.
7. Zapraszamy we wtorek 8 marca na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji kobiet.
8. W czwartek od godz. 17.00 trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
9. W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej
z zaleckami za zmarłych. Kartki na zalecki są wyłożone na półce z prasą katolicką.
10. Wyjazd do teatru do Katowic dla osób zapisanych nastąpi w piątek o godz.
17.15 sprzed naszego kościoła. Powrót nastąpi około godz. 21.30.
11. W ostatnich dniach odwołano niektóre ograniczenia pandemiczne. Jednak
nadal jesteśmy zobowiązani do noszenia w kościele maseczek oraz do przestrzegania
dotychczasowego porządku przyjmowania Komunii św.
12. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu pracowali przy
zakończonym remoncie w Parafialnym Centrum Spotkań.
13. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii i na prowadzone
remonty. Kolekta w przyszłą niedzielę jako specjalna będzie przeznaczona właśnie
na prowadzone remonty. W poniedziałek firma rozpocznie malowanie górnej
kaplicy, salki oraz zakrystii, czego nie zdołaliśmy wykonać przy malowaniu
kościoła. Od poniedziałku także organmistrz rozpocznie remont organów, dlatego
na co najmniej trzy tygodnie organy zostaną wyłączone z użycia. Przed tygodniem
Parafialna Rada Duszpasterska podjęła decyzję, że teren od południowej strony
kościoła na wyremontowanym zbiorniku na opał będziemy chcieli pokryć brukiem,
a nie granitem. Jest to nie tylko sprawa kosztów, ale także konieczność liczenia się
z możliwością upadku terenu po prowadzonych w minionych latach pracach nad
nowym przyłączem kanalizacji i odwodnieniem. Aktualnie czekamy na ofertę
i wstępny kosztorys prac brukarskich.
14. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w pomoc Ukrainie. Dziś można
przed kościołem złożyć ofiary na pomoc uchodźcom. Dziś także zamykamy listy
rodzin chętnych do przyjęcia uchodźców oraz listę osób pragnących przygotować
paczki pomocowe dla rodzin na Ukrainie. Listy te znajdują się w zakrystii.
15. W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie przeprowadzona kolejna zbiórka
Caritas na pomoc dzieciom Afryki.
16. Polecamy nowego „Gościa Niedzielnego” z dołączoną płytą z tekstami Biblii.
17. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli.
Parafialna strona internetowa: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Istnieje możliwość dokonania wpłaty pieniężnej na konto parafii z dopiskiem: „na
cele kultu religijnego” (popularnie mówi się: „na kościół”), które można odliczyć
jako ulgę podatkową. Taki zapis ułatwi wpłacającemu dokumentację darowizny.
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

