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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021

V Niedziela Zwykła – Eucharystia – Chleb, który daje życie wieczne
Słowo Boże: Hi 7,1-7; 1 Kor 9,16-23; Mk 1,29-39

Wyobrażamy sobie teściową Piotra (szkoda, że nie znamy jej imienia)
stawiającą wszystkiemu czoło, jak to czyni tak wiele kobiet, obdarzonych prawdziwym zmysłem gościnności, wymagającym hojności i dyskrecji. „I usługiwała im”. Warto w tym rozważaniu pomyśleć o „tych,
które służą”. Być może sami jesteśmy wezwani do tego powołania, a
może trzeba, abyśmy zastanowili się nad naszą postawą wobec
wszystkich kobiet pełniących z wielkim oddaniem różne posługi.
Być może przy okazji tej Ewangelii jest czas, ażeby, wobec Pana, który leczy złe gorączki,
zastanowić się nad swoim postępowaniem i słowami. Nas wszystkich, którzy jesteśmy
„obsługiwani”, opowieść o kobiecie, która służy, powinna zachęcić do rachunku sumienia.
Czy jesteśmy wdzięczni albo choćby po prostu ludzcy? To prawda, że spotykane
w życiu codziennym kelnerki, sprzedawczynie, urzędniczki nie zawsze są uprzejme, ale
czy nam łatwo byłoby się uśmiechać po wielu godzinach wyczerpującej pracy, w której
bylibyśmy narażeni na kontakt z nieuprzejmymi klientami? Może chociaż my moglibyśmy
rozjaśnić ich dzień? Andre Seve
Patron tygodnia – bł. Józef Eulalio Valdés. Urodził się 12 lutego 1820 roku na Kubie.
Miesiąc później został oddany do sierocińca. Wychowany w surowych warunkach, zachował pogodę ducha i serdeczność dla innych. Jako bardzo młody chłopiec oddawał się
opiece nad chorymi, ofiarami epidemii cholery, która miała miejsce w 1835 roku. Odczytawszy w głębi swojego serca głos powołania, wstąpił do Zakonu Szpitalnego - bonifratrów. Przez kolejne 54 lata życia, aż do chwili śmierci, posługiwał w szpitalu jako usłużny
i życzliwy pielęgniarz, później jako lekarz-chirurg. Zawsze z oddaniem wykonywał swoją
pracę. Zajmował się biednymi i osobami z marginesu.

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001
Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
Serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego.

Nr

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj V Niedziela Zwykła. Msze św. o godz.: 18.00 (sobota), 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.
(Od 21 lutego nie będzie Mszy św. o godz. 15.45).
Od godz. 14.30 do 15.30: adoracja Pana Jezusa.
O godz. 15.00 różaniec i błog. sakramentalne oraz zmiana tajemnic różańcowych.
O godz. 15.30 udzielana będzie Komunia św. tym, którzy nie mogli być na Mszy św.
2. Spowiedź św. w tym tygodniu: na ogół 30 min. przed Mszą św.
a w najbliższą sobotę wieczorem: 16.30 – 17.30.
3. W poniedziałek zdemontowano dekorację świąteczną. Pracy było bardzo dużo.
W imieniu całej wspólnoty parafialnej serdecznie dziękuję pracującym. Byli to:
Alicja Tutak, Beata Schnurpfeil, Renata Wancke, Anna Wolska, Agnieszka i Andrzej
Jania, Andrzej Halski, Piotr Trzerwa, Hubert Sznajder, Tadeusz Bandzerewicz,
Zygmunt Łątka, Antoni Wicher, Bernard Smiatek i Jan Duczek.
4. W czwartek obchodzić będziemy XXIX Światowy Dzień Chorego.
O godz. 8.30 różaniec, o godz. 9.00 Msza św. w int. chorych i opiekujących się chorymi.
5. Kolekty: 7 lutego – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
14 lutego – na wydatki parafialne.
2 lutego – na klasztory klauzurowe zebrano 1011 zł. „Bóg zapłać”.
6. Biuro parafialne czynne w zakrystii, w dni powszednie, po Mszy św.
Dziękuję osobom z Rejonu 28. (Kasztanowa 81, 87, 89, 93; 90, 92, 94,104.
Przyjaciół Schongau 41).
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
07 – 13 lutego

Rejon
29.

Mieszkańcy ulic
Kasztanowa 55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę g. 8.45 – 10.00).
14 – 20 lutego

30.

Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
Wierzbowa 33, 34, 36.

Na wesoło: Wchodzi kapelan na oddział psychiatryczny:
- Bracia, nie bójcie się, Bóg mnie tu posłał.
Odzywa się jeden z pacjentów:
- Wcale nie! Nikogo nie posyłałem!
Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Nie idzie tylko o recytację czy śpiew, który, choćby
był najdoskonalszy wedle wymogów sztuki muzycznej i rubryk świętych obrzędów, dociera
jedynie do uszu, ale raczej o wzniesienie myśli i duszy naszej do Boga, abyśmy Mu siebie
samych i prace nasze z Jezusem Chrystusem złączeni, całkowicie oddali. Od tego zależy
w wielkiej mierze skuteczność naszych modlitw” (Pius XII).
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Złota myśl tygodnia: „Służba w Kościele jest darem, a nie umową o pracę”.

M.: 18.00 – w intencji rocznego dziecka Antoniego Malkusz
z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża.

(Papież Franciszek)

(Błogosławieństwo)

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7. II 2021 r. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
6.50 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.

8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. Edyty (z ok. 50. r. ur.) i Krzysztofa Erdman (z ok. 30. r. ślubu) z
podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w int. Elfrydy Małek
(z okazji 85 r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
Za + męża.
(TD)
14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa.
14.30 – 15.00: adoracja w ciszy
15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.
Zmiana tajemnic różańcowych.

15.30 - udzielanie Komunii św.
M.: 15.45 – za + Hermana Wieszala.
Poniedziałek (8. II) – dzień powszedni
10.00 – różaniec za zmarłą

10.30 - Msza św pogrzebowa za + Martę Grzywaczyk.
17.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 – za ++ rodziców Martę i Pawła Herman, Augustyna i Marię Malkusz
oraz Gabrielę Richter.
Wtorek (9. II) – dzień powszedni
17.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 18.00 – za + męża Leona Wocka, ++ rodziców Wocka i Wicher
oraz ++ z pokrewieństwa.
Środa (10. II) – św. Scholastyki, dziewicy
7.30 – różaniec i spowiedź św.
7.55 – modlitwa do św. Józefa
M.: 8.00 – za ++ z rodzin Wąsik i Kołodziej.
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Czwartek (11. II) – NMP z Lourdes. XXIX Światowy Dzień Chorego
8.30 – różaniec

M: *9.00 – w intencji chorych i opiekujących się chorymi o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Nabożeństwo eucharystyczne i błogosławieństwo lourdzkie.

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” (modlących się w int. kapłanów).

M.: 18.00 – za + Krystiana Klimek (od sąsiadów).
Piątek (12. II) – dzień powszedni

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)

17.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 18.00 – w int. rocznego dziecka Aleksandra Szywalskiego z podz. za o. łaski
z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Boże błogosławieństwo dla niego
i całej rodziny Szywalscy i Wojtala.
(Błogosławieństwo)
Sobota (13. II) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
7.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 8.00 – w pewnej intencji (spoza parafii).
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
16.30 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za ++ rodziców Stanisława i Helenę Zdyb,
++ rodziców Władysława i Marię Gnot.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14. II 2021 r.

Adoracja Pana Jezusa

M.: 7.30 – za + męża Mieczysława Kurp.

Adoracja i błog. sakramentalne

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

Adoracja i błog. sakramentalne

7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + męża Mieczysława Wolskiego, ++ Teodora i Katarzynę Polański,
Juliana i Kazimierę Wolski, Dorotę Żurek i dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja i błog. sakramentalne
13.00 – 15.30: adoracja Pana Jezusa 15.30 - udzielanie Komunii św.
13.00 – 15.00: adoracja w ciszy i spowiedź św.
15.00 – nabożeństwo eucharystyczne i błog. sakramentalne.
M.: 15.45 – …………………………………………………. (intencja wolna).

