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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

 VII Niedziela Zwykła – Eucharystia jest szkołą miłości i solidarności 
                  Liturgia słowa Bożego: Kpł 19,1-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

 
 

Dla niektórych świętość to klęczenie godzinami ze złożonymi 
rękoma, nabożna mina, oczy skierowane ku górze. Dla innych to spo-
sób życia, postępowania, stan, który warto utrzymywać, bo prowadzi 
ku życiu wiecznemu. (…). Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu 
powtórzyć całej społeczności Izraela, a tym samym nam, słowa: 

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2b). Te znamienne 
słowa trzeba rozumieć w sposób właściwy. Nie chodzi tu o świętość na pokaz, lecz  
o zasady postępowania, które świadczą, że człowiek jest sprawiedliwy, nie szuka spo-
rów i nienawiści.       Piotr Blachowski 
   

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 
 

1 . Dzisiaj, jutro i pojutrze Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jako 
wynagrodzenie (ekspiacja) za grzechy, szczególnie popełniane w ostatnich dniach 
karnawału: niedziela: 14.00 – 15.30; poniedziałek i wtorek: 16.30 – 18.00.     

  Adorując przynajmniej przez pół godziny, można zyskać odpust zupełny. 
2. Dzisiaj rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  

Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania 
Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościo-
wych są słowa: «Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach».  

3. Spotkanie uczestników pielgrzymki do Gruzji odbędzie się 24 lutego (poniedziałek),   
    po Mszy św. o godz. 18.00.  
4. Spowiedź św. przed Popielcem: niedziela: 7.30 – 7.55, 10.00 – 10.25 i 14.00 – 14.55 
                                                         poniedziałek i wtorek: 16.30 - 17.40,  
                                                         środa: 7.30 – 7.55, 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55.  
5. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  

W I E L K I  P O S T - wędrówka ku Świętom Paschalnym.  
W liturgii tego okresu dominują następujące tematy: 

 - chrzcielny - odnowić w sobie stan łaski uświęcającej przez dobrą  spowiedź św. 
 - pokutny - ożywić swoją miłość: a/ do Boga - przez modlitwę 
                     b/ do siebie - przez post,    c/ do bliźniego - przez jałmużnę 
 - pasyjny - rozważanie męki Jezusa Chrystusa przez udział  w  Drodze krzyżowej                      
                   (piątek) i Gorzkich żalach (niedziela) oraz czytanie Ewangelii. 

 

 

6. W Środę Popielcową rozpocznie się Wielki Post (czas wielkanocnej pokuty).  
   W tym dniu, podczas Mszy św. (o godz. 8.00, 16.30 i 18.00), będzie miał miejsce  

obrzęd posypania głów popiołem. Jest to zewnętrzny znak naszej gotowości  
do przemiany serca i czynienia pokuty. Bardzo ważne jest, abyśmy rozpoczęli ten bło-
gosławiony czas od przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.  

   W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli: 
           - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 r. do końca życia) 
           - post, czyli 3 posiłki w ciągu dnia (od 18 do 60 roku życia). 
   Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału  

w zabawach w okresie Wielkiego Postu. 
7. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli W. Postu, przypadają kwartalne dni modlitw  

  o ducha pokuty.  
8. Pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzy-

stania seksualnego osób małoletnich we wspólnocie Kościoła. 
                15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
                16.30 - Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
                17.30 – wypominki oraz Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych  
9 . Dekanalne spotkanie młodzieży: Kosorowice, piątek, 19.30 – ok. 21.30.  
10. Kolekty:  23 i 26 lutego – na potrzeby parafialne 
                       1 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.       

  Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
11. Zapraszam do udziału w Gorzkich żalach (niedziele W. Postu – g. *14.30)  
      Kazania pasyjne będzie głosił ks. dr Janusz Podzielny z Opola.            
 
12. Nauki przedślubne, organizowane w dekanacie,  będą w kościele pw. św. Jacka  

w Kamieniu Śląskim:  29 lutego (sobota) – 1. część i 21 marca (sobota) – 2. część. 
Rozpoczęcie o godz. 14.00. 

 

 
 

12 – 15 marca 2020r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Będzie je prowadził ks. Daniel Breguła z Opola. 
Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty. 
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Złota myśl tygodnia: „Prochem jesteś i w proch się obróciśz”.   
 

M.: 18.00 – w int. Karola Wicher (z okazji 70. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.    (TD) 
 
 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23. II 2020 r.         

 

         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  za ++ rodziców Zofię i Jerzego Furgol, męża Karola,         
                  braci Wilhelma i Pawła, siostry Marię i Martę. 

Adoracja Pana Jezusa      

 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – (Msza św. w intencjach zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch. 

 3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji młodzieży 
11) w intencji chorych parafian 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Adoracja Pana Jezusa      

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
 

          *14.00 – 15.30: adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
           14.00 – 15.00: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
            15.00 – 15.30: adoracja wspólnotowa i błogosławieństwo sakramentalne.     

 

Poniedziałek (24. II) – dzień powszedni                                                                                                   

                 16.30 – 18.00: adoracja Pana Jezusa (16.30 - 17.15: w ciszy) 
                 16.30 – 17.40 : spowiedź św. 
                  17.15 - różaniec   
                 17.45 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne                
M: 18.00 – za ++ rodziców Joachima i Magdalenę Przesdzink,  
                  Alfonsa Bekiersz i córkę Karolinę. 

Spotkanie uczestników pielgrzymki do Gruzji 
 

 

Wtorek (25. II) – dzień powszedni              

                 16.30 – 18.00: adoracja Pana Jezusa (16.30 - 17.30: w ciszy) 
                 16.30 – 17.40 : spowiedź św. 
                  17.15 - różaniec   
                 17.45 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne                
M.: 18.00 – w int. rodziny Weyrauch z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 
 

 

Rozpoczyna się Wielki Post (okres Wielkanocnej Pokuty) 
 

Środa Popielcowa (26. III) - obrzęd posypania głowy popiołem  
 

M.: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Pawła Boronczyk. 
 

M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za zmarłego w Niemczech Jerzego Malik 
                                                 (od sąsiadów z ul. Fredry i Łąkowej). 
 

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ Pawła i Elfrydę Ciecior 
                                                         i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III) 
 

 

Czwartek (27. II) – dzień powszedni                          

      17.30 – różaniec : za papieża Franciszka,   bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
                  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
                  w intencji DDM „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów). 
M.: 18.00 – za + męża i ojca Ryszarda Jagodzińskiego (w 4. r. śmierci). 
 

 

Piątek (28. II) – dzień powszedni            
 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
        

       16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
 

          17.30 – wypominki i Droga krzyżowa (z udziałem młodzieży i dorosłych) 
M.: 18.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie  
                   i opiekę Matki Bożej dla Marii oraz rodzin Brackich i Bulik. 

19.30 – 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży- Kosorowice  
 

 

Sobota (29. II) – dzień powszedni     

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.   

            17.00 – 17.30: spowiedź św 
           17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
           17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
           17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za + Erharda Wojtala i ++ z pokrewieństwa. 

Katecheza przedchrzcielna  
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Cd. ze strony 3:   
 P a p i e s k a  i n t e n c j a  e w a n g e l i z a c y j n a  n a  m a r z e c  2 0 2 0 r . :  

„Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności”. 
 

 

I NIEDZIELA Wielkiego Postu – 1. III 2020 r. (1. niedziela - adoracja) 
         
 

         7.20 – Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia NMP 
         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców Jana i Bronisławę Niestrój  
                  oraz ++ z pokrewieństwa. 

Adoracja i modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
      
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Stefana Stanowskich,  
                 Agnieszkę i Waltra Nocon, syna Arkadiusza i ciocię Emmę Lipka. 

Chrzest św. w czasie Mszy św.: Alicja Maria Nocon 
Pobłogosławienie książeczek DN dla dzieci komunijnych 

 

         *14.30 – Gorzkie żale z 1. kazaniem pasyjnym (ks. dr Janusz Podzielny). 
 

 

„Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: 
Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kie-
ruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił 
do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale 
wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie 
opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz  
z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia. 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego po-
przez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę.  
U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozwa-
żania jesteśmy w tym okresie zachęcani. 

Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca  
i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na 
dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata. 
Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem ży-
jącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan - który podczas czterdziestu dni 
spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela - wskazuje nam drogę, którą trzeba 
pójść.”   

 
 
 
 

Na wesoło:  Ksiądz po Mszy św. pyta jednego ze starszych i bardziej rozsądnych  
                    parafian:  

- Który moment podobał się panu szczególnie w moim kazaniu? 
 - Prawdę mówiąc, to moment przejścia z ambony do zakrystii – pada odpowiedź. 
 
 
 

Cd ze s. 4. 
13. Pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba” i rozdanie ich dzieciom  
        komunijnym będzie 1 marca, na Mszy św. o godz. 10.30.  
 

14. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęła by się 
funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu po-
święcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.  

15. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.  
    Wolne intencje Mszy św. w marcu: 

    
 
 
 
 
 
 
 
16. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7. i 8. szkoły pod-
stawowej i 1. klas szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do sakramentu 
bierzmowania na «Ładowarkę» - spotkanie weekendowe w dniach 13-15 marca 2020 r. 
w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.  
Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl.  

 
Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Sakrament ten winien być uważany za ognisko, w którym się skupia całe życie chrze-
ścijańskie. Dzieje się to wtedy, gdy staje się on przedmiotem medytacji, gdy oddaje się 
należną mu cześć, czy wreszcie wtedy, gdy przyjmuje się go w świętości i czystości. 
Wszystkie inne środki pobożności, jakiekolwiek by nie były, w nim się streszczają i osta-
tecznie zmierzają do tego jednego. Dlatego nie dziwi nas ta przyjazna zachęta Chrystu-
sa i jeszcze wspanialsza obietnica, która głównie sprowadza się do tej tajemnicy i w niej 
się codziennie spełnia: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię” (Leon XIII)                               

  7 (sobota) – 8.00             17 (wtorek) – 18.00 
11 (środa) – 8.00 
12 (czwartek) – 18.00 

18 (środa) – 8.00 
19 (czwartek) – 18.00 

13 (piątek) - *9.00 24 (wtorek) -18.00 
14 (sobota) - *9.00 
16 (poniedziałek) – 18.00 

 

Dni dyżuru                                     Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00. 

23 – 29 lutego 18. Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148. 

  1 – 7 marca 19. 
(20-21) 

Krapkowicka 128, 134, 154 
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6. 

Dziękuję osobom z Rejonu  17. (Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57)  
                                              za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  
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