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Zbawienia
Zbawienia

1.  Zapraszamy dzisiaj o godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego, o godz. 1715 na Gorzkie Żale.

2. Zapraszamy codziennie o  godz. 1730 na  modlitwę różańcową 
w intencji ustania pandemii. W Wielkim Poście Różaniec będzie 
w piątek odmawiany o godz. 600, natomiast w niedzielę o godz. 930. 
Za tydzień zmiana Róż różańcowych.

3. W środę przed Mszą Świętą wieczorną – Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. Na stronie 
internetowej naszej Parafii można on-line zostawić intencję na No-
wennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa. Zaprasza-
my do korzystania.

4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: 
Drogi Krzyżowej (w piątek o godz. 700, 1600 – dla dzieci, 1730, 2000 
– muzyczna) i Gorzkich Żali (w niedzielę o godz. 1715). Za udział 
w tych nabożeństwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwy-
kłymi warunkami. 

5. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę „Ad Gentes” pod hasłem „Żyjmy 
Eucharystią”. Jest to dzień duchowego i materialnego wsparcia dla 
polskich misjonarzy. Z tej racji zbiórka do puszek na ten cel.

6. W  środę, 3 marca, przed Mszą Świętą wieczorną nastąpi prze-
niesienie figury św. Józefa spod chóru do kaplicy Matki Bożej. 
Od tego dnia w każdą środę wieczorem będzie odprawiana Msza 
Święta wotywna ku czci św. Józefa. W każdą środę także będziemy 
modlić się Litanią do św. Józefa w czasie Nowenny do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

7. W  najbliższy czwartek wypada Święto św. Kazimierza Królewi-
cza. Jest to dzień Imienin ks. Biskupa Kazimierza. Pamiętajmy 
o Nim w modlitwie.

8. W tym tygodni wypada I czwartek miesiąca – Nabożeństwo o po-
wołania kapłańskie i  zakonne, I piątek miesiąca – od godz. 1630 
spowiedź św., po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego 
Sakramentu, I sobota miesiąca – od godz. 8.00 – odwiedziny cho-
rych, o godz. 1700 – Nabożeństwo I soboty.

9. Od dzisiejszej niedzieli można zabrać skarbonki wielkopostne. Są 
wstawione na stoliku. Od III niedzieli Wielkiego Postu będą do na-
bycia baranki wielkanocne i paschałki. Ofiara za baranki wynosi 
5 zł, natomiast za paschałki 10 zł. 

10. W dniu 21 marca (niedziela) odbędzie się kanoniczna wizytacja 
naszej Parafii przez ks. Biskupa Jana.

11. Od przyszłej niedzieli w  czasie Gorzkich Żali będzie zbierana 
składka na kwiaty do Bożego Grobu. 

12. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, klatka 7 i 8 za zło-
żone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 4, klatka 9 i 10. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaro-
mat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. W przyszłą niedzielę 
składka na WSD.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki parafialnej.
14. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bo-

żego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia.
15. W  poprzednim tygodniu odeszła do wieczności: + Janina Kra-

wiec. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021

Kościół zawsze upatrywał w  osobie Józefa największego świętego 
zaraz po Maryi. Święty Grzegorz z Nazjanzu, Ojciec Kościoła z IV w. 
napisał: Bóg połączył w Józefie, jak w słońcu, całe światło i blask, które bije 
od wszystkich pozostałych świętych razem.

Czy nie wydaje nam się przesadne to stwierdzenie w obliczu tego, co 
o nim wiemy? Kluczową rolę odgrywa tutaj nie tyle Józefa życiorys, co 
jego „teologiczny” byt. Czyli samo jego istnienie w Bogu. Jego dyskretna 
obecność pozwala wyrazić to, co najważniejsze.

Niezwykłe jest to, że  miejsce największej świętości – Nazaret – 
jest jednocześnie miejscem największej skromności. Życie tak proste, 
że niemal banalne. Życie utkane z małżeńskiej miłości i rodzinnej do-
broci. Życie naznaczone pracą. Życie w całości zwrócone ku Bogu po-
przez modlitwę i przestrzeganie religijnych nakazów. Życie naznaczone 
wypełnianiem obowiązku stanu w monotonii codzienności! Można by 
bez końca kontemplować tę przepaść między tak wybitną świętością 
a pokornym życiem z dnia na dzień.

W tej nazareńskiej szkole święty Józef jawi się jako doktor „milcze-
nia”. Jest mistrzem, jeżeli chodzi o słuchanie Boga. On w pełni żyje we-
zwaniem Shema Israël („Słuchaj Izraelu”), modląc się dwa razy dziennie. 
Jego milczenie nie wynika z mutyzmu, ale ze zdolności słuchania. Józef 
zawsze jest w gotowości, by wypełniać polecenia Pana: nigdy nie działa 
pochopnie, ale zawsze jest gotów!

W ten sposób daje wymowne świadectwo zawierzenia Bożej Opatrz-
ności: „wziął swoją Małżonkę do siebie”(Mt 1, 24); udał się także […]

z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem 
(Łk 2, 4); on wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu 
(Mt 2, 13). „A gdy Herod umarł […] wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę 
i wrócił do ziemi Izraela. Udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, 
zwanego Nazaret, i tam osiadł”(Mt 2, 19-23). Poprzez swój autentyczny 
i  konkretny przykład jako mąż Maryi, ojciec Chrystusa i  cieśla stał się 
świadkiem życia prawdziwie mistycznego. Dlatego Ewangelia nazywa go 
człowiekiem «sprawiedliwym» (Mt 1, 19). Sprawiedliwy jest bowiem ten, 
kto się modli, kto żyje wiarą i stara się czynić dobro w każdej konkretnej 
sytuacji życiowej – jak mówił św. Jan Paweł II.

To, co nie zostało powiedziane wprost na temat Józefa – te lata życia 
przepełnione pracą i miłością – odsyła nas, niejako automatycznie, do 
naszej własnej codzienności. Jak gdyby Bóg kierował do nas poprzez Jó-
zefa następujące przesłanie: Nie szukajcie okazji do uświęcania się gdzieś 
indziej, poza rzeczywistością waszego życia. Nie wychodźcie poza jego 
realia, aby szukać Pana. Nie snujcie marzeń o świętości: przyjmijcie ją, 
budujcie ją z pokorą, ale wytrwale, w toku wydarzeń, które są okazją do 
posłuszeństwa woli Ojca Niebieskiego i do hojnego daru z siebie oraz prze-
strzenią do spotkania i przeżywania tej jedynej niezbędnej Rzeczywistości: 
Miłości Boga i bliźniego.

Józef: świętość bez słów, ale jakże wymowna. Jego milczenie zapra-
sza nas do wsłuchania się w Słowo, Słowo, które stało się ciałem i staje 
w centrum zarówno jego, jak i naszego życia.

Źródło: https://pl.aleteia.org/

kieDy Dyskretna ObecnOść świętegO Józefa przekazuJe tO, cO naJważnieJsze
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Niedziela: 28.02
7.00 1) + Janina Mokrzycka – od córki Danuty z rodziną
8.30 1) + Emilia Cyrek w rocznicę śmierci
10.00 1) + Mieczysław Ruszała w 27 rocznicę śmierci – od żony 

z dziećmi
11.30 1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Janina Mazur w 1 rocznicę śmierci
12.45 1) + Teresa, Eugeniusz, Tomasz, Genowefa, Tadeusz, Gerhard 

Bauerfeind
 2) + Stefania Zając
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) Z okazji 60-tych urodzin Barbary z podziękowaniem 

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

Poniedziałek: 01.03
6.30  1) + Stefan Walas – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od córki Aliny
 3) + Józefa Nazimek – greg.
18.00 1) + Janina Mokrzycka – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Tomasz Janda – greg.
 3) Za Konających i Dusze w Czyśćcu cierpiące 
Wtorek: 02.03
6.30 1) + Stefan Walas – zakończenie gregorianek
 2) + Janina Mokrzycka – greg.
18.00  1) + Stefania Pączek – w 11 rocznicę śmierci
 2) + Tomasz Janda – greg.
 3) + Józefa Nazimek – zakończenie gregorianek
Środa: 03.03
6.30 1) + Janina Mokrzycka – greg.

 2) + Tadeusz Słowik – od chóru „Cantilena”
18.00  1) + Tomasz Janda – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od córki Aliny
Czwartek: 04.03 
6.30 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od swatowej Kazimiery
 3) + Waleria, Franciszek, Czesław
18.00 1) + Kazimierz – od Wiktorii
 2) + Tomasz Janda – greg.
Piątek: 05.03 
6.30 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od swatowej Kazimiery
18.00 1) + Tomasz Janda – greg.
 2) + Kazimierz – w rocznicę śmierci
Sobota: 06.03 
6.30 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Janina Mokrzycka – od Agnieszki i Henryka Kloc
 3) + Tadeusz Słowik – od kolegów z Super Taxi
18.00 1) + Helena Rogoszewska – w 3 rocznicę śmierci
 2) + Tomasz Janda – greg.
Niedziela: 07.03
7.00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Władysława
8.30 1) O światło Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla sióstr i ich 

rodzin z Róży 18-tej
10.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
11.30 1) + Tomasz Janda – greg.
12.45 1) + Tadeusz Słowik – od Patrycji i Patryka Moszkowicz 

z rodziną
 2) + Władysław Tomczyk
 3) W intencji APDC w 22 rocznicę założenia w naszej Parafii
18.00 1) + Jan Ogożałek

intencJe Mszalne
28.02.2021 – 7.03.2021 r.

II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele 
w Polsce Dniem Modlitwy, Postu i Solidarno-
ści z Misjonarzami. Ma więc, swój wydźwięk 
misyjny: przypomina o  powołaniu uczniów-
-misjonarzy oraz naszej odpowiedzialności 
za zbawienie tych, do których jeszcze nie do-

tarła Ewangelia Chrystusa.
W tym roku modlitwie, postom i ofiarom 

w intencji misjonarzy towarzyszy hasło: „Żyj-
my Eucharystią”. Odnawiamy w sobie świado-
mość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. 
Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić 
się Bożą radością i nadzieją. Żyjemy Euchary-
stią – to znaczy urzeczywistniajmy to, co Ona 
oznacza i korzystamy z mocy, które ofiarowu-
je. Wypełniamy swą misję wobec świata, po-
trzebującego Bożej łaski i mocy.

W  tę niedzielę ogarniamy serdeczną mo-
dlitwą 1883 misjonarki i misjonarzy w dalekiej 
Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz 
Ameryce Łacińskiej. Dziękując Bogu za  ich 
trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by 
strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał 
w  trudnościach i  błogosławił ich pracy. Mó-
dlmy się, by czerpali siłę z Eucharystii do co-
dziennych zmagań, posługi słowa i  dawania 
świadectwa miłości. Jesteśmy dumni, że w cza-
sie pandemii, misjonarze pozostali na placów-
kach, chociaż wiele organizacji pozarządo-
wych wycofało się z  terenów misyjnych. Ich 
postawa nie jest romantycznym zrywem serca, 
ani też szarżującą odwagą, ale wyrazem zaufa-

nia Bogu i miłości do ludzi, do których zostali 
posłani. Misjonarze pozostali, by być znakiem 
nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubo-
gim. Dlatego mają prawo do modlitwy, ofiar 
duchowych i materialnych.

Zachęcamy wszystkich do troski o  misje. 
Otoczmy modlitwą misje ad gentes. Módl-
my się o powołania misyjne, by nie zabrakło 
tych, którzy będą głosić Ewangelię. Nie zapo-
minajmy też w  swych modlitwach i  dobrych 
uczynkach o rodzinach w krajach misyjnych. 
Wychowujmy dzieci i  młodzież w  duchu so-
lidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Mi-
sjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc 
wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, 
medycznych i  charytatywnych, potrzebują 
na nie środków materialnych. Pomóżmy dziś 
misjonarkom i misjonarzom przekazując ofia-
ry do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” 
w  ubiegłym roku zrealizowało 99 projektów 
na kwotę 470 000 zł i wsparło walkę ze skut-
kami pandemii wśród ubogich kwotą ponad 
2,6  mln zł. Dołączmy do grona Darczyńców 
misji poprzez ofiary na jego konto, a także wy-
syłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje”.

Źródło: www.adgentes.misje.pl

Dzień MODlitwy, pOstu i sOliDarnOści z MisJOnarzaMi


