Porządek Nabożeństw
od 24.02. do 03.03.2013 r.
Niedziela 24.02. II Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für die erhaltenen Gnaden u. Bitte um weitere Obhut und Gesundheit anlässlich meines Geburtstages und Gottes Segen in den Familien meiner Kinder
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Urszulę Pokora z ok. urodzin oraz jej + męża Pawła
17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, Piotra i Teklę, 2 braci, szwagra, bratanka oraz ++
pokr. z obu stron
Poniedziałek 25.02.
7:00 Za + męża Józefa w r. śmierci, ++ Zofię i Stanisława, siostrę Magdalenę, szwagrów Teodora i Norberta oraz ++ pokr.
Wtorek 26.02.
17:00 Za + matkę Franciszkę w 30 r. śmierci, ++ ojca Franciszka, braci Leopolda i Alfreda,
dziadków ++ pokr.
Środa 27.02.
17:00 Za + żonę i matkę Gizelę w r. ur. oraz wszystkich ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek 28.02.
17:00 Za + męża i ojca Konrada w r. śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron
I Piątek 01.03.
7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga krzyżowa z wypominkami
18:00 Za ++ rodziców Annę i Ottona, teściów Elżbietę i Piotra, rodzeństwo, bratowe, szwagierki,
szwagrów z rodzin Dykta i Zuber, ++ dziadków i dusze opuszczone
19:00 O dary Ducha Św. i łaskę opamiętania
I Sobota 02.03.
8:00 Za + męża i ojca Karola Pawlik w r. śmierci, ++ rodziców Krystynę i Franciszka, teściów
Karolinę i Ignacego oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
——–—————————————–———————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Agnieszkę w r. śmierci, ++ ojca Antoniego Gomoła, siostrę Annę Romańczuk,
dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych, ++ z pokr. Gomoła, Giza, Kocwander
Niedziela 03.03. III Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für die erhaltenen Gnaden u. Bitte um weitere Obhut und Gesundheit in der Familie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 1. Za + męża i ojca Piotra Chudy w 13 r. śmierci oraz za ++ z rodzin Chudy i Skoczylas
2. Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI, prośba o dary Ducha Świętego w wyborze
nowego papieża.
17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18:00 1. Za + męża i ojca Waldemara w 15 r. śmierci, + babcię Mariannę
2. Za + ojca Gerharda w 4 r. śmierci, ++ matkę Elżbietę, ojca Wiktora
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Pontyfikat Benedykta XVI w liczbach
W najbliższy czwartek 28 lutego 2013 r. zakończy się
pontyfikat papieża Benedykta XVI. Kierując się sumieniem oraz odpowiedzialnością i miłością do Kościoła, ze względu na swój wiek oraz stan zdrowia,
Papież zakończy posługę Biskupa Rzymu i Następcy
św. Piotra. Motywowani wdzięcznością za Jego posługę piotrową, przywołujemy krótkie podsumowanie
pontyfikatu. Benedykt XVI na biskupa Rzymu został
wybrany 19 kwietnia 2005 r. Papież ma na swym koncie 24 podróże zagraniczne, podczas których odwiedził 24 państwa. Benedykt XVI osobiście przewodniczył 11 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił świętymi 45 osób, w tym 19 kobiet i 26 mężczyzn.
Z upoważnienia papieża odbyło się 116 obrzędów
beatyfikacji, które dały Kościołowi łącznie 870 błogosławionych z 27 krajów. Tradycyjnie już Ojciec Święty, idąc śladami swych poprzedników, udzielał publicznie różnych sakramentów. W Niedzielę Chrztu Pańskiego chrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej dzieci – łącznie podczas 8 takich
obrzędów udzielił tego sakramentu 120 niemowlakom. W czasie 7 obrzędów papież wyświęcił osobiście 129 kapłanów. W ciągu prawie 8 lat pontyfikatu Benedykt XVI mianował
1335 biskupów. W gronie tym jest 24 członków Episkopatu Polski. Benedykt XVI dokonał
90 nominacji kardynalskich. Ojciec Święty ogłosił kilka ciekawych inicjatyw duszpasterskich: Rok św. Pawła (trwał od 28 czerwca 2008 do 29 czerwca 2009), Rok Kapłański
(19 czerwca 2009 - 11 czerwca 2010) i trwający obecnie – od 11 października 2012
do 24 listopada br. – Rok Wiary. Papież jest też autorem szeregu ważnych dokumentów:
encyklik – „Deus caritas est” (o miłości chrześcijańskiej; 2005), „Spe salvi” (o nadziei
chrześcijańskiej; 2007) i „Caritas in veritate” (o miłości w prawdzie; 2009) oraz czterech
posynodalnych adhortacji apostolskich. Ogłosił też wiele innych dokumentów: konstytucji
i listów apostolskich. W latach 2005-2012 odbyło się 340 środowych audiencji ogólnych
oraz kilkaset innych publicznych spotkań wiernych z Ojcem świętym (niedzielna modlitwa
Anioł Pański), uroczyste liturgie na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego i inne), na które w ciągu tych lat przybyło łącznie ponad 20,5 mln ludzi z całego świata.
W ostatnich dniach pontyfikatu polecajmy Papieża dobroci i łaskawości Boga w indywidualnej i wspólnotowej modlitwie.
SENTENCJA TYGODNIA: Benedykt XVI: Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym
Bogiem, a może trzeba będzie trwać bardzo długo, modli się prawdziwie.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie
jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii
aż po krańce świata.
—–—————————————–——————————––—––—————
W marcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
03.03. Róża 1 p. Teresa Obst
10.03. Róża 2 p. Anna Bock
17.03. Róża 3 p. Inga Muc
24.03. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
31.03. Róża 5 p. Elfryda Fleger
01.04. Róża 6 p. Maria Baron
Rozliczenie Rodziny Różańcowej za 2012 rok:
Przychód: 4.715,00 zł (składki 2012 r.)
2.774,47 zł (saldo z 2011 r.)
7.489,47 zł
Wydatki:
5.054,00 zł
Zostało:
2.464,47 zł
—–—————————————–——————————––—––—————
Katechizm
Co wyraża pogrzeb chrześcijański?
Obrzędy pogrzebu, mimo że uwzględniają sytuacje i tradycje różnych regionów,
wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmartwychwstania
i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy.
Jakie są główne momenty celebracji pogrzebu?
Obrzędy pogrzebu zawierają zazwyczaj cztery główne momenty: pozdrowienie
wspólnoty słowami pocieszenia i nadziei, liturgia słowa, Ofiara eucharystyczna i pożegnanie zmarłego, w którym jego dusza polecana jest Bogu – źródle życia wiecznego, podczas gdy jego ciało zostaje złożone do grobu w oczekiwaniu na zmartwychwstanie.
—–—————————————–——————————––—––—————
W ramach Roku Wiary zachęcam do pogłębiania swej wiary przez lekturę książki lub
filmu religijnego. W zakrystii i kancelarii można zakupić, dla siebie lub na prezent
następujące pozycje:
Abp Alfons Nossol: „Miałem szczęście w miłości” (24 zł), „Radość jednania” (27 zł);
Pismo Św. NT (18 zł), NT i ST (60 zł); „Droga do nieba” (mały druk 25 zł, duży druk
27 zł); ks. Piotr Bekierz: „Camino. Śladami Świętego Jakuba” (15 zł); Albumy z płytą
CD-film fabularny: „Zniszczony Kościół”, „Św. Józefina Bakhita”, „Apokalipsa, czas
jest bliski” (25 zł); dekoracyjne świece wielkanocne (od 2 do 5 zł); „O Mszy najprościej” (2 zł)

II niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Przed kościołem do puszek zbiórka na Misyjne dzieło pomocy Ad Gentes. Gościem będzie i kazania oraz kazanie pasyjne wygłosi ks. Krzysztof Bytomski.
—–—————————————–——————————––—––—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy spotkanie kandydatów do I komunii. O 18:45 wyjazd na Apel Jasnogórski, zapisy w zakrystii, koszt 10 zł.
—–—————————————–——————————––—––—————
I piątek miesiąca. O 7:00 Msza św. z modlitwą do Serca Pana Jezusa. Od 8:00
odwiedziny chorych z komunią św., na wszystkich ulicach oprócz Haraszowskie
i Pluderska, gdzie odwiedziny w sobotę od 9:00. O 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O godz. 19:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i starszej.
—–—————————————–——————————––—––—————
W I sobotę o 17:00 nabożeństwo Maryjne. O godz. 16:00 nauka przed udzielanym
sakramentem Chrztu św. dla rodziców i chrzestnych. Ta nauka obowiązuje również te osoby, które chrzestnymi pragną w najbliższym czasie być poza naszą parafią. Bez nauki nie otrzymają zaświadczenia, że mogą być rodzicem chrzestnym.
—–—————————————–——————————––—––—————
III niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na potrzeby seminarium
i kurii. Gościem będzie i kazania wygłosi ks. Krzysztof Grzywocz, penitencjarz
katedralny i egzorcysta diecezjalny. Będzie to dzień dziękczynienia za pontyfikat
Benedykta XVI oraz modlitwa o dary Ducha Świętego w wyborze nowego papieża.
—–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać: za skorzystanie z zaproszenia i przyjście do salki w dniu chorego,
zespołowi Caritas za przygotowanie spotkania. Za wszelkie dobro, prace i ofiary.
—–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość
—–—————————————–——————————––—––—————
++ Odbyły się pogrzeby: śp. Konrada Kozarskiego, l. 76 oraz śp. Jana Gerlich,
l. 87. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! ++
—–—————————————–——————————––—––—————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Agnieszka Ibrom z Kolonowskiego i Adam Morawiec z. Kolonowskiego (zap. II); Małgorzata Janiczek
z Kolonowskiego i Andrzej Wilczek z Winowa (zap. II).
—–—————————————–——————————––—––————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Felicytas Scholz,
p. Elżbiecie Hajduk i p. Marii Nowak, składamy jak najserdeczniejsze życzenia
Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Słowackiego: Krystynę Sowa,
Beatę Przewoźnik, Krystynę Pałek i Gertrudę Bok. Bóg zapłać!
Weź w swą opiekę nasz Kościół święty

