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VIII Niedziela Zwykła – Eucharystia jest czasem szczególnej formacji sumienia
oraz okazją do przyjmowania Bożego słowa przez wiarę i modlitwę (KKK 1785)
Słowo Boże: Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54-58; Łk 6,39-45
W słowie Bożym VIII niedzieli zwykłej zawarty jest
ważny przekaz na temat owocowania ludzkiego życia. Rzecz
jasna chodzi o dobre owoce, co oznacza konieczność zadbania o to, by być dobrym człowiekiem. Pan Jezus podprowadza
nas do takiego wniosku za pomocą prostego obrazu z funkcjonowania przyrody: „Nie ma drzewa dobrego – stwierdza –
które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. (…).
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło”. Zatem w trosce o dobre owocowanie naszego życia najważniejsze
jest to, aby tak dbać o rozwój swego serca, by stanowiło skarbiec tego, co dobre.
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii jasno określa pierwszą zasadę zaangażowania
– trzeba zawsze zaczynać od siebie, podejmując trud nawrócenia, ale nie wolno myśleć
tylko o ratowaniu siebie – bo jest nam też zadana odpowiedzialność za zbawienie drugiego
człowieka. Jak kiedyś do uczniów w ziemi palestyńskiej, tak dziś mówi w naszą stronę:
„usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata
swego”. Na trud wytrwałej i niezachwianej realizacji tego dzieła znajdujemy dobrą radę w
słowach psalmisty, który podpowiada nam, na czym się oprzeć, od czego zaczynać każdego dnia: „Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać [Jego] imieniu, Najwyższy, rano głosić
[Jego] łaskawość, a wierność [Jego] nocami”. Krótko mówiąc, dobrze jest mówić do Boga,
czyli podejmować trud modlitwy i dobrze jest głosić radosną nowinę o Jego łaskawości
i wierności – co można realizować słowem i czynem. 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.
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj kolejna, 3 niedziela w Nowennie Niedziel przed jubileuszem diecezji (50-lecia).
2 . Dzisiaj, jutro i pojutrze Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jako
wynagrodzenie (ekspiacja) za grzechy, szczególnie popełniane w ostatnich dniach karnawału: niedziela: 14.00 – 17.00; poniedziałek i wtorek: 16.00 – 18.00.
Adorując przynajmniej przez pół godziny, można zyskać odpust zupełny.
3. Dzisiaj rozpoczyna się 55. 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 trzeźwościowych
są słowa: «Posłani – Trzeźwi – Wolni».
4. Spowiedź św. przed Popielcem:
niedziela: 7.00 – 7.25, 10.00 – 10.25, 14.00 – 15.00 i 15.30 - 17.00.
poniedziałek i wtorek: 16.00 - 17.50
środa: 7.30 – 7.55, 16.00 – 16.25 i 17.30 – 17.55.
5. 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 błogosławiony 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.
Środa Popielcowa to dzień postu i modlitwy w intencji pokoju.
6. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli W. Postu: kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
7. 3 – 11 marca: nowenna za kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne za
przyczyną św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski
8. Pierwszy piątek Wielkiego Postu (4 marca) będzie po raz szósty dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego osób małoletnich we wspólnocie Kościoła.
Droga krzyżowa: 16.30 - z udziałem dzieci, 17.30 z udziałem młodzieży i dorosłych
9. W sobotę od godz. 10.30 – odwiedziny chorych z Komunią św.
10. Kolekty: 27 lutego – na potrzeby parafii
3 marca - pomoc dla ofiar wojny oraz uchodźców.
6 marca – rekolekcyjna
Puszka: 27 lutego - pomoc dla ofiar wojny oraz uchodźców.
„Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary, modlitwę i wykonaną pracę.
11. Nauki przedmałżeńskie dla naszego dekanatu odbędą się w kościele pw. św. Jacka
w Kamieniu Śląskim: 5 marca (sobota) – 1. część i 26 marca (sobota) – 2. część.
Rozpoczęcie o godz. 14.00.
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Złota myśl tygodnia: „Im więcej budującej mowy, tym lepsza jakość naszego życia”.
bp Andrzej Czaja

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)
VIII Niedziela Zwykła – 27 II 2022
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
Poniedziałek (28 II) – dzień powszedni
16.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa (16.00 – 17.30: w ciszy)
16.00 – 17.50: spowiedź św. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – za + Stanisławę Pławecką (7 – od prawnuków: Marysi i Michała).

Wtorek (1 III) – dzień powszedni
16.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa (16.00 – 17.30: w ciszy)
16.00 – 17.50: spowiedź św. 17.30: różaniec

M.:18.00 – za ++ Ryszarda i Paulinę Tkotz, z rodziny i krewnych oraz dusze w cz. c.
Papieska intencja ewangelizacyjna na marzec 2022
„Abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych
wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi”.

Środa Popielcowa (2 III) - obrzęd posypania głowy popiołem
7.30 – 7.55: spowiedź św.; 7.30: różaniec; 7.55 – Litania do św. Józefa

M.: 8.00 – za + Wincentego Grzegorzka (w rocznicę śmierci).
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ rodziców Norberta i Małgorzatę
Marcinek, oraz + matkę Stanisławę.
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ Pawła i Elfrydę Ciecior
oraz dusze w cz. c.

Dziękuję osobom z Rejonu 42. (Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114
Wąska 2, 6; 3, 3a, 5) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

27 – 05 marca

43.

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

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *10.30 – 11.30
06 – 12 marca

44.

Przyjaciół Schongau 9, 11, 17; 10, 14, 18.

„Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu:
Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje
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 poprzez
święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania 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 żyjącym
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.”
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.
Na wesoło: Środę Popielcową czternastoletni chłopiec wrócił głodny ze szkoły.
Od razu zaczął jeść wczorajsze „ostatkowe” ciasto.
- Ale dzisiaj obowiązuje post ilościowy i jakościowy – powiedziała mama.
- Jeśli chodzi o ilość, to dużo placka już nie zostało. A co do jakości, to lepiej nie mówić.
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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
1. …………………………………………….. (intencja wolna)
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
1. Za + męża ojca i dziadka Mieczysława Mijal, rodziców,
rodzeństwo i dusze w cz. c.
2. Za ++ Michalinę i Mariana Grzegorzek (w rocznicę śmierci).
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
1. Za ++ z rodzin Zelków i Bednarków.
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
1. Za + męża Kazimierza Duława, rodziców, teściów, siostrę Monikę,
bratową Wandę, 4 szwagrów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ rodziców Ignacego i Annę Pandel oraz ++ z rodziny.
Po Mszy św. SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA MŁODZIEŻY
(klasa VIII, klasy szkoły średniej i młodzież starsza)
Po spotkaniu rekolekcyjnym – okazja do spowiedzi św.
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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)
10.30 – odwiedziny chorych z Komunią św.
2

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)
1. Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudalla, brata Teodora,
++ z pokrewieństwa Chudalla, Wojtala i Lazar oraz Anitę Nichtke.
Po Mszy św.– okazja do spowiedzi św.

NIEDZIELA 6 III – PIELĘGNOWANIE NIEDZIELI

Nowenna Niedziel – 4/9

7.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7.00 – 7.25: okazja do spowiedzi św.
7.30 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne
1. ………………………………………..……………..…. (intencja wolna)
9.00 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne
1. W int. Andrzeja Malkusz (z ok. 60. r. urodzin) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
2. Za + Jadwigę Kasiura (od sąsiadów).
10.30 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne
(Pobłogosławienie książeczek DN dzieci komunijnych)
1. Za ++ rodziców Małgorzatę i Stefana Stanowskich, Agnieszkę i Waltra
Nocon, męża Bernarda, syna Arkadiusza i ciocię Emmę Lipka.
2. Za + Zofię Sajewicz i ++ z pokrewieństwa.
*14.30 - Gorzkie żale z 1. kazaniem pasyjnym

