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IV Niedziela Zwykła – Udział w Najświętszej Ofierze przynagla
nas do podejmowania wszelkich dzieł miłości,
aby dawać światu świadectwo chrześcijańskiego życia
(Dies Domini, 69)
Słowo Boże: Jer 1,4-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30
W IV Niedzielę Zwykłą Matka Kościół prosi Boga, aby sprawił byśmy
Go chwalili z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. (…).
Niestety mimo najlepszych chęci, postanowień, deklaracji, na ogół nie umiemy jej
okazać. Mówimy nieraz kocham Cię – współmałżonkowi, dziecku, rodzicom – a już za
chwilę potrafimy do głębi zranić i skrzywdzić. I tak, trudne nasze doświadczenia każą nam
powątpiewać w możliwość realizacji tak pięknej miłości, o której śpiewa Apostoł. Realizacja
tak pięknej miłości chrześcijańskiej jest jednak możliwa. Przekonują o tym świadectwa tak
wielu wspaniałych świadków wiary. Cenną wskazówką jest też owa prośba Kościoła do
Boga Ojca, aby sprawił byśmy szczerze miłowali wszystkich ludzi. Krótko mówiąc, trzeba
się zwrócić do Boga o pomoc. Naprawdę jest to możliwe, bo można kochać ludzi miłością
Bożą, po Bożemu. Trzeba jednak najpierw miłość Boga przyjąć i tą miłością starać się żyć.
Możliwości przyjęcia tej miłości jest naprawdę wiele. A szczególną tego typu możliwość
stanowi każda Eucharystia oraz służba bliźniemu. Gdy otwieramy się na bliźniego, w nasze
otwarte serce może wejść Bóg, przychodzący do nas właśnie w tym konkretnym człowieku;
zgodnie z porzekadłem mądrości ludowej: Gość w dom – Bóg w dom. Niech Pan to sprawi,
abyśmy serca nasze stale mieli nań otwarte, by mógł w nas zamieszkiwać i przez nas
Miłością swą ogarniać innych: naszych bliskich, a nawet naszych winowajców i nieprzyjaciół.
bp Andrzej Czaja

Na wesoło: Napis na nagrobku pewnego kapłana:
Starego proboszcza tutaj pochowali.
Niech śpi w pokoju, tak jak jego słuchacze spokojnie spali.
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001
Fundusz inwestycyjny: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj obchodzimy 69. Dzień Chorych na Trąd.
O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne
2. W poniedziałek od 8.30 - zapraszam do pracy fizycznej w ogrodzie (układanie kostki).
3. W środę Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.
Msze św. z pobłogosławieniem gromnic o godz. 8.00 i 16.30.
Od godz. 17.30 demontaż dekoracji świątecznej. Zapraszam wszystkich chętnych.
Po zakończonej pracy spotkanie przy stole oraz ciepła herbata i ciastko.
4. We wtorek, czwartek i sobotę od godz. 17.00 - adoracja Pana Jezusa.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek: 17.00 – 18.00 - Godzina Święta,
18.00 – Eucharystia i błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.
W piątek: 8.00 i 18.00 – Eucharystia i Litania do NSPJ
9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
W sobotę: 8.00 - Eucharystia, modlitwa do Matki Bożej i pobłogosławienie wody i chleba
ku czci św. Agaty.
6. W przyszłą niedzielę: o godz. 6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP,
15.00 - różaniec i zmiana tajemnic różańcowych oraz spotkanie Róż R. w salce.
7. Spowiedź św. każdego dnia według planu (IP, strona 2 i 3).
8. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 rok.
Wolne intencje Mszy św. w lutym:
7 (poniedziałek) - *8.00
9 (środa) - 8.00
11 (piątek) – 18.00
14 (poniedziałek) – *8.00

15 (wtorek) – 18.00
16 (środa) – 8.00
22 (wtorek) – 18.00
25 (piątek) – 18.00

Biuro Parafialne
wtorek: 16.30 – 17.00
czwartek: 16.30 – 17.00
sobota: 8.45 – 9.15

9. Kolekty: 30 stycznia - na potrzeby parafialne
2 lutego – na klasztory klauzurowe
6 lutego – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
10. „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i troskę o dobro wspólnoty parafialnej.
11. Serdeczne podziękowanie dla Roberta Wancke za wykonaną pracę.

Dziękuję osobom z Rejonu 38. (Krapkowicka 68, 68a, 70, 74; 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 89)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
30 – 5 lutego

Rejon
39.

Mieszkańcy ulic
Krapkowicka 78, 84, 88, 88a, 94.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 -10.00
6 – 12 lutego

40.

Krapkowicka 93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107,
109, 111, 113.
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Złota myśl tygodnia: „Droga z ziemi do Boga jest jedna i wiedzie przez serce
drugiego człowieka. Taki jest istotny sens chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego”.
abp Alfons Nossol

M.: 18.00 – za ++ rodziców Martę i Ludwika Niewieś, Zofię i Jana Koryzma, siostrę
Annę i jej męża Mariana, szwagra Mariana, kuzyna Pawła i jego żonę Weronikę.
IV Niedziela Zwykła – 30 I 2022 69. Dzień Chorych na Trąd
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 - ………………………………………………………………………... (intencja wolna).

8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za + Henryka Wojtalla
oraz ++ z rodzin Wicher, Marcinek, Weinert i Konieczny.
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
15.00 – nabożeństwo kolędowe, modlitwa o pokój i błog. sakramentalne
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Czwartek (3 II) – św. Błażeja, biskupa i męczennika. Pierwszy czwartek miesiąca
17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błog. sakramentalne
18.00 – ………………………….…….... (intencja wolna).
Modlitwa do św. Błażeja i błogosławieństwo gardła

Piątek (4 II) – Pierwszy piątek miesiąca
7.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 8.00 – ……………………………………………………… (intencja wolna).
Litania do NSPJ i błog. sakramentalne
*9.00 – odwiedziny chorych z Komunią świętą.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)
17.00 – 17.55: spowiedź św.
17.30 - różaniec

M.: 18.00 – za + męża ojca Winfryda Brysz, ++ rodziców Ritę i Huberta Malkusz,
teściów i dziadków Rygol i Malkusz, Edwarda, Waldemara i Józefa Herok.

Litania do NSPJ i błog. sakramentalne

Poniedziałek (31 I) – św. Jana Bosko, prezbitera
7.30 – 7.55: spowiedź św.

7.30: różaniec

M.: *8.00 – za + Stanisławę Pławecką (2 – od Genowefy i Stanisława Pasionek).
Papieska intencja ewangelizacyjna na luty 2022 r.:
„Aby zakonnice i inne kobiety konsekrowane nadal odkrywały nowe odpowiedzi
w obliczu wyzwań naszych czasów”.

Wtorek (1 II) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.55: spowiedź św.
17.30 – różaniec

M.: 18.00 – za + Kazimierza Sajewicza i ++ z pokrewieństwa.
Środa (2 II) – Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
7.30 – różaniec i spowiedź św. 7.55 – modlitwa do św. Józefa
M.: 8.00 (błogosławieństwo świec) – w int. Róży Różańcowej
Krystyny Gołąb z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej. Za ++ członków Róży.
16.00 – różaniec i spowiedź św.
M.: 16.30 (błogosławieństwo świec) – za + męża Leona Wocka
(w 5. r. śm.) oraz ++ rodziców i z pokrewieństwa.
17.30 - demontaż dekoracji świątecznej
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Sobota (5 II) – św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Pierwsza sobota miesiąca
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 - różaniec
M.: 8.00 – w int. rodziny Weyrauch, z podz. za o. łaski, z prośbą
o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi
Błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + Martę Grzywaczyk (w 1. r. śmierci).

V Niedziela Zwykła – 6 II 2022
6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za ++ Helenę i Henryka Kaczmarek.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – za ++ rodziców Polański i Wolski, męża Mieczysława, Dorotę Żurek
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce.

