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VII Niedziela Zwykła – Najświętsza Ofaira jest najwyższym
wyrazem miłości Boga wobec człowieka i domaga się
odpowiedzi z naszej strony (KKK 1367)
Słowo Boże: 1 Sm 26,2-23; 1 Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
Bóg ma względem nas wielkie oczekiwania. Takowe kierował
już w Starym Testamencie do swoich wybrańców, do przywódców
Narodu Wybranego, królów i proroków. Pan Bóg oczekiwał od nich
nade wszystko, że będą wiernie wypełniać Jego wolę. Dlatego ich
wybierał i obdarowywał szczególnym wsparciem – mocą swego Ducha. Kiedy więc Saul
zlekceważył Bożą wolę, został odrzucony. Inaczej było z Dawidem. Znamy jego historię
i wiemy, że w pewnych momentach życia bardzo się pogubił i zgrzeszył względem Boga.
Dziś jednak słyszymy o jego zadziwiająco szlachetnym zachowaniu w stosunku do króla
Saula, który wręcz polował na Dawida, aby go zabić. Nie pozwolił wodzowi swej drużyny
zabić Saula, gdy ten spał, a oni niepostrzeżenie zbliżyli się do niego. Nie kierował się więc
powszechnie wówczas stosowaną zasadą z kodeksu Hammurabiego: oko za oko, ząb za
ząb. Postąpił tak, jak przystało na Bożego wybrańca namaszczonego świętym olejem;
można powiedzieć: „po Bożemu” i to zupełnie świadomie, biorąc pod uwagę nade wszystko
to, że „Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność”. W ten sposób w szlachetnym zachowaniu króla Dawida wobec jego prześladowcy jest nam udzielona podwójna
lekcja. Pierwsza: wybranych przez Boga, tych, którzy są obdarowani Jego Duchem,
stać na nieziemskie zachowania. Druga: godnymi Boga i życia z Nim na wieki jesteśmy wtedy, gdy podejmujemy trud życia i postępowania po Bożemu.
bp Andrzej Czaja

3 – 6 marca 2022: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Będzie je prowadził ks. Krzysztof Konieczny z Gliwic.
Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty.

20 lutego 2022

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj kolejna, 2 niedziela w Nowennie Niedziel
Biuro Parafialne
przed jubileuszem diecezji (50-lecia).
2. Dzisiaj o godz. 15.00 – nieszpory niedzielne,
wtorek: 16.30 – 17.00
modlitwa za diecezję i błog. sakramentalne.
czwartek: 16.30 – 17.00
3. W poniedziałek o godz. 18.30 - spotkanie synodalne
sobota: 8.45 – 9.15
(w salce) komunia - uczestnictwo - misja. Spotkanie
będzie miało charakter otwarty - zapraszam wszystkich chętnych.
4. We wtorek o godz. 18.30 - spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi.
5. W czwartek i w piątek (do wyboru) o godz. 18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży
i spotkanie (w salce) kandydatów do Bierzmowania (Grupa III). Obecność obowiązkowa.
6. W czwartek i sobotę od godz. 17.00 – adoracja Pana Jezusa.
7. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)
15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy IV i V)
16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VI, VII i VIII)
17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzież szkół śr. i dorosłych
8. Spowiedź św. każdego dnia według planu (IP, strona 2 i 3).
9. Kolekty: 20 i 27 lutego – na potrzeby parafii.
„Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i wykonaną pracę.
Dziękuję osobom z Rejonu 41. (Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic
Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114
20 – 26 lutego 42.
Wąska 2, 6; 3, 3a, 5
Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 -10.00
27 – 05 marca

43.

Przyjacół Schongau 1, 3, 3a, 5, 7; 2a, 2.

10. W poniedziałek został zamontowany przy drzwiach wejściowych do kościoła bezdotykowy podajnik wody święconej (kosztował 990 zł). Podkładając dłoń
pod wylewkę, w pobliże czerwonej lampki, otrzymamy kilka kropel
wody święconej. Przeżegnanie się wodą święconą jest formą aktu
pokutnego i prośbą o Boże błogosławieństwo, które ma przeniknąć
nasz umysł, serce i wszelkie działanie.
Dziękuję Panu Antoniemu Wicher za montaż tego urządzenia.
Na wesoło: Na katechezie na temat roku liturgicznego ksiądz pyta,
co to są święta ruchome. Jedno z dzieci odpowiada: - To są takie
święta, jak się chodzi dookoła kościoła.

-2-

Nr 8

20 lutego 2022

0

Złota myśl tygodnia: „Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego”. (Ps 103)

M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Mariana Halskich, siostrę Krystynę i ++ z rodziny.

VII Niedziela Zwykła – 20 II 2022
Nowenna Niedziel – 2/9
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozw. Ew.
M.: 7.30 – za ++ rodziców Jana i Jadwigę Maj, rodziców Piotra i Elżbietę Sczakiel,

Elżbietę Suszka i jej ++ rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za + męża Herberta Malkusz, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
i z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow.do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – za + mamę Łucję Gebauer (w 1. r. śmierci).
15.00 – nieszpory niedzielne, modlitwa za diecezję i błog. sakramentalne
Poniedziałek (21 II) – dzień powszedni
17.30 – 17.55: spowiedź św. 17.30: różaniec

M.: 18.00 – za ++ rodziców Joannę i Alfonsa Bekiersz,
Joachima i Magdalenę Przesdzink i córkę Karolinę.
18.30 – spotkanie synodalne (otwarte – zapraszam wszystkich chętnych)

Wtorek (22 II) – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła
17.00 – 17.55: spowiedź św. 17.30 – różaniec
M.: 18.00 – za + męża ojca dziadka Teodora Chudala,
++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala, ojca Augustyna Wiktor i z pokrewieństwa.

18.30 – 19.15: Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi

Środa (23 II) – św. Polikarpa, bpa i męczennika. Dzień ku czci św. o. Pio
7.30 – różaniec i spowiedź św. 7.55 – modlitwa do św. Józefa
M.: 8.00 (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 int. 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 dzieci i młodzieży
11) o ustanie epidemii, 12) za wszystkich chorych, 13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).
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Czwartek (24 II) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus
17.00 – 17.50: spowiedź św.
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)
18.00 – za + Gertrudę Steindor (w 1. r. śm.), jej męża Sykstusa i ++ z rodziny.
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III - część 1.)

Piątek (25 II) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)
15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy IV i V)
16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VI, VII i VIII)
17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzież szkół śr. i dorosłych
17.30 - różaniec

M.: 18.00 – za + męża Piotra Ikas, ++ rodziców i teściów.
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III - część 2.)

Sobota (26 II) – dzień powszedni
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 - różaniec
M.: 8.00 – za + Henryka Wojtalla oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – w int. Marcina Klama (z ok. 60 r. ur.) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
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Nowenna Niedziel – 3/9
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozw. Ewangelii
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za + Jadwigę Kasiura (od Róż Różańcowych).
Adoracja Najświętszego Sakramentu

10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozw. Ew.
M.: 10.30 – w int. Rity Ficek (z ok. 70 r. ur.) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
Adoracja Najświętszego Sakramentu

*14.00 – 17.00 – adoracja Pana Jezusa (14.00 – 15.00 i 15.30 – 17.00: cisza)
15.00 – 15.30: nabożeństwo eucharystyczne 17.00 – zakończenie adoracji

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022
W PARAFII ŚW. ANNY I ŚW. JOACHIMA W GOGOLINIE

CZWARTEK 3 III – PIELĘGNOWANIE EUCHARYSTII
8.00 – 9.00: okazja do spowiedzi św. i ADORACJA
8.30 - Różaniec
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i ADORACJA (do godz. 15.30)
16.30 – 17.45: okazja do spowiedzi św. i ADORACJA
17.15 – Różaniec
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA RODZICÓW
Po spotkaniu rekolekcyjnym – okazja do spowiedzi św.

PIĄTEK 4 III – PIELĘGNOWANIE SPOWIEDZI
8.00 – 9.00: okazja do spowiedzi św. i ADORACJA
8.30 - Różaniec
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i ADORACJA (do godz. 15.30)
16.30 – Droga Krzyżowa dla DZIECI (klasy I - VII)
17.30 – Droga Krzyżowa dla DOROSŁYCH
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA MŁODZIEŻY
(klasa VIII, klasy szkoły średniej i młodzież starsza)
Po spotkaniu rekolekcyjnym – okazja do spowiedzi św.

SOBOTA 5 III – PIELĘGNOWANIE RODZINY
8.00 – 9.00: okazja do spowiedzi św. i ADORACJA
8.30 - Różaniec
9.00 – Msza św. w intencji CHORYCH I STARSZYCH
(z indywidualnym błogosławieństwem)
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i ADORACJA (do godz. 15.30)
16.30 – 18.00: okazja do spowiedzi i ADORACJA
18.00 – Msza św. w intencji RODZIN
(z indywidualnym błogosławieństwem każdej rodziny)
Po spotkaniu – okazja do spowiedzi św.

NIEDZIELA 6 III – PIELĘGNOWANIE NIEDZIELI
7.00 – 7.25: okazja do spowiedzi św.
7.30 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcjne
9.00 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcjne
10.30 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcjne

