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1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: Święto Ofiarowania Pańskiego, 
piątek: wsp. św. Agaty, sobota: wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy.

2. Dzisiaj obchodzimy 68. Światowy Dzień Trędowatych. Módlmy 
się w intencji osób dotkniętych tą chorobą oraz za ludzi śpieszą-
cych im z pomocą. Zapraszamy o godz. 1500 na Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego. Za tydzień zmiana Róż różańcowych.

3. Codziennie zapraszamy na modlitwę różańcową o godzinie 1730 
w intencji ustania pandemii.

4. W środę przed Mszą Świętą wieczorną – Nowenna do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb.

5. We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to również Dzień 
Życia Konsekrowanego. Dodatkowa Msza św. w Parafii będzie 
sprawowana o godz. 1000. W tym dniu prosimy przynieść świece 
na liturgię. Składka jest przeznaczona na klasztory kontemplacyjne 
w diecezji. O godz. 1800 będzie Msza św. z udziałem dzieci, przy-
gotowujących się do I Komunii Świętej. W związku ze zbliżającym 
się Dniem Życia Konsekrowanego, w przyszłą niedzielę będziemy 
gościć Siostry Pijarki, które przybliżą nam życie zakonne. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek – Nabożeństwo o powołania 
kapłańskie i zakonne, I piątek – spowiedź św. od godz. 1630 oraz 
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2000, I sobota – od 
godz. 800 odwiedziny chorych, o godz. 1700 – Nabożeństwo I sobót. 

Z racji tego, że dawno nie odwiedzaliśmy chorych oraz zbliżającym 
się Dniem Chorego, w najbliższą sobotę udamy się z posługą do 
tych chorych, którzy zapisani są na liście. Jeśli ktoś z chorych miał-
by obawy przed przyjęciem księdza, wynikające z  troski o swoje 
zdrowie, nie musi tego czynić. 

7. W  poprzednią niedzielę obchodziliśmy „Dzień solidarno-
ści z Chorwacją”. Ofiara do puszek na ten cel wyniosła 2195 zł.  
Bóg zapłać !

8. Składamy podziękowanie za  wspólne spotkanie w  kościele po-
szczególnych rodziny z wyznaczonych części Parafii. Na stoliku 
są jeszcze do wzięcia książeczki kolędowe. 

9. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 6, klatka 2 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 4, klatka 1 i 2. Dziękujemy również za składane 
ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę 
on-line oraz na konto parafialne. Za tydzień składka przeznaczona 
jest na cele diecezjalne. Składka na tacę z poprzedniej niedzieli wy-
niosła 2272 zł, zaś ofiary złożone do skarbony 68 zł. Bóg zapłać!

10. Prosimy o  odebranie rozpiski Mszy Świętych pogrzebowych 
za zmarłych wywieszonych w gablocie.

11. Zachęcamy do lektury: prasy katolickiej, gazetki parafialnej.
12. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bo-

żego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.
13. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Ewa Malak. 

Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
IV Niedziela zwykła – 31.01.2021

Kiedy w młodości dowiedziałam się, że można żyć jako osoba świec-
ka i jednocześnie w pełni należeć do Boga, od razu mi się to spodobało. 
Miałam wyczulone ucho na  wszelkie nowe informacje dotyczące tego 
typu powołania. Szukałam i  znalazłam. Powoli nawiązałam kontakty 
i  weszłam na  drogę życia konsekrowanego z  pozostaniem w  świecie. 
Pierwsze kontakty ułatwił mi mój dawny ksiądz katecheta. Życie w Bogu 
i dla Boga, to naprawdę coś pięknego, co daje siłę i radość nawet w bar-
dzo szarej rzeczywistości. To codzienne nawracanie się, bo  przecież 
w życiu nie wszystko idzie tak, jakby się chciało. To codzienne pytanie 
siebie o wolę Bożą i szukanie jej w Słowie Bożym, na modlitwie w ra-
dach spowiednika, w lekturze… Życie w świecie to ciągle nowe spotkania 
i nowe wyzwania. To codzienne pytanie siebie: Jak dobrze rozwiązać ten 
problem w pracy, jak poradzić sobie z trudną relacją, jak służyć ludziom, 
a jednocześnie nie dać się im wykorzystywać, nie dać się zmanipulować. 

Mieszkam w  wieżowcu. Sama, ale nie samotna. Większość ludzi 
znam, najlepiej oczywiście tych najbliższych sąsiadów. Często prowadzi-
my krótkie pogaduszki chociażby jeżdżąc windą. Niestety, większość nie 
chodzi do kościoła. Ale to dobrzy ludzie, żyjemy w dobrych relacjach, 
w  razie potrzeby pomagamy sobie. W  okolicznych blokach też mam 
dużo znajomych, przyjaciół, młode rodziny, osoby samotne, znajomi 
z kościoła, niekiedy z pracy, są też moi dawni uczniowie... Wszyscy oni 
wiedzą, że jestem jak pogotowie ratunkowe, w razie potrzeby można do 
mnie zadzwonić i zrobię co tylko mogę, by im pomóc. Teraz w okresie 
pandemii są to typowe prośby: pójść do apteki po lekarstwo, zrobić za-
kupy, wymienić książki w bibliotece. Starsza osoba chce, by czasem z nią 

posiedzieć i pozwolić jej się wygadać, młoda matka potrzebuje, by zostać 
z młodszym dzieckiem aby mogła ze starszymi pójść po buty…

W długi majowy weekend, w czasie pandemii przez cztery dni opie-
kowałam się obłożnie chorą starszą sąsiadką z dziesiątego piętra, samot-
na, bo mąż zmarł rok temu, a małżeństwo było bezdzietne. Przyznam, 
że po tych kilku dniach byłam u kresu sił, najgorzej było ze zmianą pam-
persów. Na szczęście znalazła się fachowa pielęgniarka, która jeszcze przez 
tydzień się nią opiekowała. Gdy ta sąsiadka zmarła miałam duchową ra-
dość nie tylko z tego, że się nią zaopiekowałam, ale że się z nią modliłam, 
że  udało mi się do niej sprowadzić księdza z  ostatnimi sakramentami, 
że byłam wśród ośmiu osób, które uczestniczyły w jej pogrzebie, że ofia-
rowałam za nią odpust zupełny. A po jakimś czasie przeszłam po mieszka-
niach klatki schodowej, zbierając składkę na Mszę św. w intencji zmarłej. 
Zresztą nie pierwszy raz, gdy ktoś w klatce schodowej nam zmarł…

Bardzo ważnym miejscem apostolstwa jest dla mnie praca zawodo-
wa. Obowiązkowość, punktualność, ludzkie podejście do wielu spraw, 
staranie się o  podwyższanie swoich kompetencji, by swoją pracą jak 
najlepiej służyć ludziom. Nie uczestniczę w wyścigu o wyższe zarobki, 
ślub ubóstwa daje mi wolność i dystans do pieniędzy, choć są one ważne, 
gdyż sama muszę się zatroszczyć o swój byt, a im więcej mam, tym więcej 
mogę dawać na inne dobre cele. 

Dzień zaczynam wcześnie: gimnastyka poranna, kawa, prysznic i pół 
godziny najwspanialszego czasu – dla Pana przed Słowem Bożym. Mo-
dlitwa i rozmyślanie to codzienna porcja pokarmu dla duszy, bardzo po-
trzebnego, codziennie upragnionego, dającego światło dla umysłu i moc 

Świecka, a jeDnak kOnsekrOwana
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Niedziela: 31.01
  7.00 1) + Stanisław Szopiński – od współpracowników syna
  8.30 1) + Stefania Kusz w 3 r. ś. – od córki Krystyny z mężem
10.00 1) + Elżbieta Zegar w 2 r. ś. i + Stanisław Zegar w 33 r. ś.
11.30 1) + Stanisław Podgórski w 1 r. ś. – od żony i dzieci
 2) + Elżbieta Żobart w r. ś. – od Lucjana Drozd
12.45 1) Z okazji 30-tych ur. Anety z podziękowaniem za otrzymane 

Boże dary, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

 2) + Helena Nizioł
18.00 1) + Stanisław
Poniedziałek: 01.02
  6.30 1) + Stefan Walas – od żony Weroniki
 2) Podziękowanie za 50 lat życia Małgorzaty, z prośbą 

o błogosławieństwo Boże w dalszym życiu – od mamy i sióstr
 3) +Józefa Nazimek – rozpoczęcie Gregorianki.
18.00 1) + Stefan Walas – od koleżanek i kolegów córki Elżbiety 

z działu Laboratorium Mikrobiologii
 2) + Stefan Walas – greg. 
 3) + Maria Ryza – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
 4) Za konających i Dusze w Czyśćcu cierpiące (poza parafią)
Wtorek: 02.02
  6.30 1) + Jan, + Maria
10.00 1) + Stefan Walas – greg. 
18.00 1) + Stefan Walas – od koleżanek i kolegów córki Elżbiety 

z działu Laboratorium Mikrobiologii
 2) + Stanisław Szopiński – od współpracowników syna
 3) +Józefa Nazimek – greg.
Środa: 03.02
  6.30 1) + Stefan Walas – od koleżanek i kolegów córki Elżbiety 

z działu Laboratorium Mikrobiologii
 2) + Barbara Duda – od Swatowej
 3) +Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Genowefa w 32 r. ś.
 2) + Stefan Walas – greg.

Czwartek: 04.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – od Agaty Kotarba z rodziną
 2) + Barbara Duda – od synowej
18.00 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Stanisław Kopacz – od córek z rodzinami
 3) Dziękczynna za dotychczasowe łaski Boże, z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Marianny Rząsy z okazji 90 r. ur.

 4) +Józefa Nazimek – greg.
Piątek: 05.02 
  6.30 1) + Janusz w 23 r. ś. – od mamy i rodzeństwa
 2) Dziękczynna z okazji 70 – tych ur. Grażyny Prendecka 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 3) +Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Stefan Walas – od rodziny Antoniaków
 2) + Stefan Walas – greg.
 3) + Barbara Duda – od synowej
Sobota: 06.02 
  6.30 1) + Stefan Walas – od Wspólnoty Neokatechumenalnej
 2) + Bolesław Dyrek – od Doroty z córkami
  3) + Danuta Urban – od Romana Urbana z rodziną 
 4) +Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Stanisław Kopacz – od córek z rodzinami
Niedziela: 07.02
  7.00 1) + Maria, + Julian i ich córka + Maria
  8.30 1) + Stanisław Kopacz – od wnuków
10.00 1) + Jan Góral w 2 r. ś.
11.30 1) + Adolf Materna
 2) + Barbara Ciszewska
 3) +Józefa Nazimek – greg.
12.45 1) + Stefan Walas – greg.
  2) + Janina Pączek w 5 r. ś. i + Piotr w 1 r. ś. – od córki, 

wnuczki i zięcia
 3) + Franciszek – o radość nieba
18.00 1) + Tadeusz Słowik – od żony z dziećmi

intencje Mszalne
31.01.2021 – 07.02.2021 r.

ducha. Ten duchowy power towarzyszy mi, gdy rano idę do kościoła 
na Eucharystię. Cudowny czas jedności z Jezusem i z Kościołem. Potem 
już jestem gotowa do podjęcia zmagań codziennego dnia. 

Gdy spaceruję latem po osiedlu, patrzę na otoczenie również pod tym 
kątem, co by tu jeszcze można zmienić, poprawić, by ludziom żyło się le-
piej. Udział w życiu społeczno-politycznym to domena ludzi świeckich, 
wiem i od tego się nie uchylam. Ten społeczny element miłości bliźniego 
z czasem daje wiele satysfakcji, gdy po czasie widzę, że np. ten chodnik to 
zasługa moich interwencji. Chętnie udzielam się w środowisku, uczest-
niczę w radzie osiedla i w radzie dzielnicy.

Jestem członkinią Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko. 
Złożyłam śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, realizuję je w życiu 
świeckim. Czystość to życie w  celibacie, to takie kształtowanie mojej 
duchowości, by jedynym bogactwem życia był Bóg. Tu konieczna jest 
codzienna modlitwa, Msza św., regularna spowiedź, kierownictwo du-
chowe. Ubóstwo, to dystans do rzeczy materialnych, to życie z pracy rąk 
własnych. Posłuszeństwo zobowiązuje mnie do szukania we wszystkim 
woli Bożej, do rozmawiania o tym z moją Odpowiedzialną w Instytucie, 
zwłaszcza gdy są jakieś problemy i gdy trzeba podejmować ważne decy-
zje. Przynależność do Instytutu wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia 
raz w miesiącu w dniu skupienia i raz w roku w rekolekcjach organizo-
wanych przez Instytut.

W Polsce jest 30 różnych Instytutów świeckich. Mają swoją stronę: 
www.kkis.episkopat.pl. Ja należę do salezjańskiego. Jest to wspólnota 

międzynarodowa, mamy spotkania na  różnych szczeblach: lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym. Głównym celem Instytutów świec-
kich jest formacja członkiń, aby były dobrymi chrześcijankami i obywa-
telkami. Członkinie Instytutów świeckich z reguły zachowują dyskrecję 
co do swej konsekracji. Nie chcą być uznawane za zakonnice, bo nimi nie 
są. Są osobami świeckimi, które poświęciły swoje życie Bogu i pragną być 
Jego apostołami w świecie, choć dyskretnie. 

Dziwię się, że tak mało świeckich kobiet decyduje się na taką pięk-
ną i  „nowoczesną” drogę życia. Może o  niej nie wiedzą. Może brakło 
księdza, który by im powiedział, że jest i taka możliwość. Może brak im 
determinacji, by całkowicie oddać swoje życie Bogu. Widzę wiele świec-
kich pobożnych a  samotnych kobiet, które mogłyby należeć do Insty-
tutu świeckiego, a  jednak… brak im tego decydującego kroku, by „iść 
na całość”. Może boją się samotności, albo, że coś stracą… więc mogę im 
powiedzieć – nic nie straciłam, bardzo wiele zyskałam, jestem szczęśliwa! 
Moim Panem jest Jezus, prowadzi mnie Jego słowo i Jego łaska. Chcia-
łabym, aby w każdym szpitalu, w każdej szkole czy urzędzie była choć 
jedna osoba poświęcona Bogu, przemieniająca swoje środowisko wiarą 
modlitwą, ewangeliczną miłością. Jestem przekonana, że świat i Kościół 
potrzebuje dużo świeckich konsekrowanych. Kobiet i mężczyzn. Osoby 
zainteresowane, które pragną dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcam do 
zajrzenia na stronę www.vdb.salezjanie.pl

Barbara


