INTENCJE MSZALNE od 25 stycznia do 31 stycznia 2021
Poniedziałek, 25 stycznia – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
7.00
1) + Stanisława (ona) w rocz. śm. i ++ Zm. z rodziny; 2) + Ewelina Urbańczyk;
3) + Ewelina Urbańczyk – int. od Koleżanek i Kolegów z VIA 4.
7.30
+ Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
18.30 + Andrzej Kucała
19.30 „O dobrą sesję dla Studentów”
Wtorek, 26 stycznia – WSPOMNIENIE ŚŚ. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTU-
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7.00
7.30
18.30

+ Weronika Jaśkowiec – int. od Sąsiadów;
++ Aleksander i Maria
+ Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska

Środa,
7.00
7.30
18.30

27 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. ANIELI MERICI, DZIEWICY
+ Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
+ Kesia (ona) Sokołowska
O zdrowie duszy i ciała dla syna, Aleksandra z Rodziną i ulgę w cierpieniu dla Marii

Czwartek, 28 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00
1) ++ Andrzej Hajto, Stanisław Nowak;
2) + Małgorzata Marczyk – int. od Sióstr z domu Sułkowskich
7.30
+ Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
18.30 + Anna Smoleń – int. od rodziny Idzików i Świerczków
Piątek, 29 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA I MĘCZENNIKA I ŚW. WINCENTEGO PALLTTIEGO, PREZBITERA
7.00
1) O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla ks. Tadeusza Gąsiora oraz Józefy (ona),
Dzieci i Wnuków; 2) + ks. Piotr Leśniak; 3) ++ Marian i Edward
7.30
+ Stanisław Chowaniec-Bulcyk
18.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
Sobota, 30 stycznia
7.00
1) + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska;
2) O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireny z okazji 84. rocz. urodzin
7.30
1) + Maria Pitek;
2) + Małgorzata Marczyk – int. od rodzin: Nędzów, Szumców i Mazurów
18.30 Dziękczynna w 40. rocz. ślubu Izabeli i Henryka, z prośbą o bł. Boże na dalsze lata życia
NIEDZIELA, 31 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA
7.30
++ Marianna (ona), Władysław, Maria, Jan, ks. Marian
9.00
+ Jan Czyżewski w 41. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny
10.30 ++ Barbara, Stanisław, Jolanta (w 1. rocz. śm.) Wcisłowie
12.00 O bł. Boże i zdrowie dla Marii Dukały
13.15 + Grzegorz Rojek w 8. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny: Biedów, Glajcarów i Rojków
17.00 + Jerzy Polański w 1. rocz. śm.
18.30 Za Parafian
20.00 O bł. Boże dla Alicji

EWANGELIA NA III. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mk 1, 14-20/
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego,
Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni
zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

REFLEKSJA
Czas się wypełnił wraz z przyjściem Chrystusa. Rozpoczęła się
nowa epoka dziejów zbawienia. Będzie trwała do Jego powtórnego
przyjścia w chwale. Mamy je przygotowywać przez dobre życie. Pierwsi
uczniowie porzucili wszystko i poszli za Jezusem. My starajmy się
wszystko wykonywać tak, by się Jemu podobało. W ten sposób budujemy Jego królestwo w naszym otoczeniu i w całym świecie. Wzywamy do
jedności naruszonej przez ludzkie grzechy.

ŚW. JÓZEF,
PATRON NA DZISIEJSZE CZASY, CZ. V
ŚW. JÓZEF W LITURGII
Do liturgii jego święto zostało wprowadzone dopiero w 1479
roku przez papieża Sykstusa IV. Od 1621 roku dzień 19 marca jest
świętem obowiązującym. Pius IX w 1870 roku ogłosił Józefa patronem całego Kościoła, a Pius XII w 1955 roku wyznaczył dzień 1
maja na jego święto i ustanowił go patronem robotników. Świętego Józefa uważa się
za opiekuna chrześcijańskich małżeństw, rodzin, a także patrona dobrej śmierci. Wiele
krajów obrało sobie św. Józefa za patrona – m.in. Kanada, Czechy, Austria, Hiszpania,
Portugalia (por. Zaleski W., Święci na każdy dzień, 2001, s. 159). Warto dodać, że z
upoważnienia papieża Franciszka Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów włączyła imię Józefa jako Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny do drugiej, trzeciej i czwartej Modlitwy Eucharystycznej (por. Imię św. Józefa w modlitwie Eucharystycznej [w:] naszdziennik.pl).
KULT NA ŚWIECIE
Początki kultu św. Józefa sięgają IV wieku na Wschodzie, a VIII w. na Zachodzie (por. Zaleski W., Święci na każdy dzień, s. 159). W średniowieczu do jego
rozwoju przyczyniali się różni święci, w tym wielka czcicielka Józefa, św. Teresa z
Ávila. Ta reformatorka Karmelu twierdziła, że o cokolwiek prosiła Boga za przyczyną
św. Józefa, to otrzymywała. Tak o nim zresztą pisała: I obrałam sobie za adwokata i
patrona chwalebnego świętego Józefa i gorąco mu się polecałam [...]. Jest to zdumiewające, jak wielkich darów udzielił mi Bóg za pośrednictwem tego błogosławionego
Świętego, z jakich niebezpieczeństw mnie wyzwolił, zarówno ciała, jak i duszy. Dalej
święta z Ávila pisze: Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwie miał do
niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał i nie osiągnął coraz większych
korzyści w cnocie, bo on w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która się
mu poleca. Od wielu już lat, o ile pamiętam, co roku w dzień święta jego proszę go o
jakąś łaskę i zawsze ją otrzymuje, a jeśli prośba moja jest w czym niewłaściwa, on
zawsze sprostuje dla większego dobra mego. Gdybym miała upoważnienie ku temu,
chętnie opisałabym tu z wszystkimi łaski przez tego chwalebnego Świętego mnie i innym uczynione […]. Proszę tylko dla miłości Boga każdego, kto by mi nie wierzył,
niech spróbuje, a z własnego doświadczenia przekona się, jak dobra i pożyteczna to
rzecz, polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić (św. Teresa z Avila, Księga
mojego życia, 2010). CDN.

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
Niedziela Słowa Bożego w tym roku będzie obchodzona po raz drugi. Święto
ustanawia motu proprio papieża Franciszka Aperuit illis (30.09.2019) Wyznaczone
zostało na III niedzielę okresu zwykłego. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.
Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego
tego doktora Kościoła.
W kościele podczas liturgii Mszy św. niedzielnych uroczyście intronizujemy
tekst Pisma św. oraz zachęcimy lektorów lub chętnych świeckich do czytania fragmentów Pisma świętego i komentarzy poprzedzających biblijną lekturę. W domach
zachęcamy do otwarcia rodzinnego egzemplarza pisma świętego na cały tydzień i
zapalania świecy podczas Jego lektury przez członka rodziny. Na stronie internetowej
zachęcamy do udziału w spotkaniach biblijnych i osobistej lektury Pisma świętego
przez cały rok.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA
III. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w Kościele Katolickim Niedziela Słowa Bożego. Roczny plan lektury
całego Pisma św. znajduje się na stoliku obok biuletynu Wspólnota. Ks. Kacper zaprasza również na spotkania biblijne prowadzone online w każdy wtorek o godz. 19.30.
Więcej informacji (w tym List Apostolski motu proprio ustanawaiający Niedzielę
Słowa Bożego papieża Franciszka na stronie naszej parafii.
2. W poniedziałek święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła i zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. We wtorek wspomnienie śś. biskupów Tymoteusza i Tytusa, jak również 21. Dzień Islamu w kościele katolickim w Polsce. W
czwartek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
3. W bieżącym tygodniu zakończymy wizytę kolędową według telefonicznych
ustaleń duszpasterza z każdą zainteresowaną rodziną lub osobą, która złożyła deklarację przyjęcia po kolędzie.
Jak już wcześniej informowaliśmy, jesteśmy w stanie odprawić Mszę św. wieczorną w wybrany przez wiernych dzień w intencji mieszkańców rejonu kolędowego.
Wystarczy umówić się mówią się i poprosić o odprawienie jej w wyznaczony dzień.
Mszę św. można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania.
4. Chcielibyśmy podać szczegóły pierwszej komunii św. i bierzmowania w
bieżącym roku katechetycznym, ale jak wiemy, jest to obecnie niemożliwe. Prosimy o
cierpliwość.
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zdzisława Cichonia i w parafii św.
Małgorzaty w Raciborowicach śp. Józefa Gaździckiego, który w ubiegłą niedzielę
zmarł w naszym kościele.

