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- 11. 02. 2020 XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego br., w dzień liturgicznego wspomnienia
Matki Bożej z Lourdes,
będziemy obchodzić

XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.
Hasłem DNIA CHOREGO Ojciec Święty Franciszek
uczynił słowa:

„PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY,
KTÓRZY UTRUDZENI I OBCIĄŻENI JESTEŚCIE,
A JA WAS POKRZEPIĘ ” (MT 11,28).
Wskazują one „na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym
i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. (…) Są one wyrazem solidarności Syna
Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. (…) Jezus Chrystus
wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i
wytchnienie”.
Ojciec Święty Franciszek uwrażliwia na to, że: „choroba stawia ludzi chorych w
szczególny sposób pośród owych, „utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają
wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności i
nadzieja wobec waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego:
«Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej „nocy”
ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale
swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła”.
W posłudze na rzecz ludzi chorych, doświadczonych cierpieniem, szczególne
miejsce zajmują pracownicy służby zdrowia: lekarze, pielęgniarki i wolontariusze.
Ojciec Święty wyraża im wdzięczność za ich piękną, a zarazem wymagającą pracę na
rzecz drugiego człowieka. To oni: „wykonując swoje zadania zgodnie z
kompetencjami, pozwalają odczuć obecność Chrystusa, który ofiaruje pociechę i
troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany. Otrzymawszy pokrzepienie i
pocieszenie Chrystusa, są wezwani, aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla
naszych braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza”.
„Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich,
którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami,
a także wszystkich pracowników służby zdrowia.
Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości w modlitwie
i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa”.
- tymi słowami papież Franciszek zakończył swoje orędzie na XXVIII Światowy Dzień
Chorego. Ojciec Święty przypomina też na zakończenie, że dostęp do leczenia jest
jednym z podstawowych wymiarów sprawiedliwości społecznej
i nikt nie powinien być go pozbawiony, np. ze względu na ubóstwo.
W tym dniu w sposób szczególny w łączności z całym Kościołem pochylmy się
z wielką troską i miłością w sercu nad każdym człowiekiem chorym i cierpiącym.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych módl się za nami!

SŁOWO KRAJOWEGO MODERATORA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
RÓŻANIEC DLA WSZYSTKICH.
Ta prosta modlitwa tak silnie wrosła w naszą tradycję, że niekiedy trudno nam
zrozumieć jej fenomen. Jest jakby częścią nas. Przede wszystkim jest jednak
niezwykłą łaską Chrystusa daną nam przez ręce Maryi.
Do tej wypróbowanej modlitwy mobilizuje nas zbliżający się jubileusz
200-lecia powstania Żywego Różańca, który będziemy obchodzić
w roku 2026. Przygotowujemy się do niego przez Wielką Nowennę Różańcową,
którą rozpoczęliśmy w 2018 roku.
Główne jej hasło, które było też pragnieniem naszej założycielki, brzmi:
„Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Przez tę nowennę chcemy uprosić
potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi
modlących się i wspierających dzieło misyjne Kościoła.
Naszym zadaniem na dziś jest poszukiwanie nowych i twórczych dróg docierania
z tą modlitwą do każdej ludzkiej duszy, tak aby przemieniała się ona na wzór
Maryi i wzrastała w wierze, nadziei i miłości. Mamy nieustannie prosić zarówno o
rozwój wspólnot Żywego Różańca oraz błogosławieństwo dla misyjnego dzieła
Kościoła, jak i o powołania do służby kapłańskiej, zakonnej oraz misyjnej.
W modlitwie różańcowej nie może zabraknąć, jak prosił św. Jan Paweł II,
wielkiej troski o pokój na świecie i o zgodę w naszych rodzinach.
Różaniec winien tętnić naszą codziennością, bo w kolejne dziesiątki mamy
wplatać wszystkie nasze sprawy.
Z tego właśnie powodu można śmiało powiedzieć, że Różaniec przemienia życie.
A przemiana ta jest rezultatem naszego wzrastania w cnotach pod wpływem
rozważania dwudziestu tajemnic uznawanych za streszczenie Ewangelii.
Rozważanie to wywiera wpływ na postępowanie każdego z nas. Modlitewne i
pełne miłości przypatrywanie się Jezusowi i Maryi w kolejnych wydarzeniach
ewangelicznych niepostrzeżenie prowadzi nas do świętości.
Dlatego św. Ludwik Maria Grignion de Montfort nazwał Różaniec
w traktacie pt. Przedziwny sekret Różańca świętego
„szkołą doskonałości chrześcijańskiej”.
Ks. Jacek Gancarek

Myśl św. Jana Pawła II – Patrona Roku 2020 – o różańcu:
„Weźmy znowu do rąk, najdrożsi bracia i siostry, różaniec,
aby wyrazić naszą cześć dla Maryi,
aby nauczyć się od Niej, jak być pilnym uczniem Boskiego Mistrza,
aby wyprosić Jej niebieską opiekę tak w naszych codziennych potrzebach,
jak i przy wielkich problemach, które nękają Kościół i całą ludzkość.”
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OGÓLNA
Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów
przemytników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane
i brane pod uwagę.
W ubiegłym roku media donosiły o odkryciu 39. ciał wietnamskich imigrantów w
przyczepie tira pod Londynem. Okazuje się, że najbardziej dochodowa branża na
świecie po narkotykach to… przemyt ludzi. Pobudki osób uprawiających ten proceder
są różne. Jednak ktoś to robi i zarabia na tym. Ktoś na to zezwala, stwarzając ku
temu warunki. Stąd prośba Ojca Świętego o modlitwę za tych, którzy często stają się
łupem „pozbawionych skrupułów przemytników”. Wobec tego, co dzieje się na ulicach
wielkich miast na zachodzie Europy, nie jest nam łatwo w migrantach zobaczyć ofiary,
a nie napastników. Dlatego tym bardziej odpowiedzmy modlitwą na wezwanie
papieża.
ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 2/2020
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Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
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Módlmy się:
 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu
kierowania Kościołem;
 o duchową i materialną odpowiedzialność za dzieła misyjne Kościoła;
 za naszą Ojczyznę, zwłaszcza o mądrość, roztropność i odpowiedzialność dla
rządzących Polską;
 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin;
 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;
 o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla s. Emmanueli CSL, przygotowującej
się do złożenia ślubów wieczystych;
 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych
rodzin oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi;
 o rychłą beatyfikację czcigodnych Służebnic Bożych: Matki Teresy Kierocińskiej –
Matki Zagłębia oraz Pauliny Marii Jaricot;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego a zwłaszcza o nowe powołania w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek;

 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu
trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Wspólnoty
Żywego Różańca;
 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek
potrzebie o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;
 za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego by
mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności;
 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem;
 dziękczynnie za 75 lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Floriana Joniaka;
 dziękczynnie za 65 lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Marii Owsik;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, ulgę w cierpieniu i łaskę poprawy
zdrowia dla Anny i Jana Spyrków;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia kardiologicznego i łaskę powrotu do
zdrowia dla Pawła Gańczaka;
 o cierpliwość i siły do znoszenia trudów choroby i łaskę powrotu do zdrowia po
udarze mózgu dla Ludwika;
 o Światło Ducha Świętego dla lekarzy i pomyślną diagnozę wykluczającą podejrzewaną
chorobę cukrzycy oraz o łaskę zdrowia dla Lucynki, także o wiarę, ufność, nadzieję i
pokój serca dla jej Mamy Ani;

 o zdrowie i ulgę w cierpieniu po amputacji nogi dla Jerzego;
 o pomyślny przebieg chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla pani Krawczyk;
 o pomyślny przebieg konsultacji i korzystne dla poprawy zdrowia decyzje lekarzy
oraz cierpliwość i ulgę w cierpieniu dla Waldemara;
 o światło Ducha Świętego dla lekarzy przy podejmowaniu decyzji, trafne diagnozy
oraz pomyślny przebieg leczenia dla Zuzanny;
 o łaskę cudu uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Wioli i Maćka – rodziców
małych dzieci;
 o pomyślny przebieg badań, dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla
Barbary Młynek;
 o trafną diagnozę choroby oczu, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla
Mateusza;
 o pomyślny przebieg leczenia i laskę powrotu do zdrowia dla Adama;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia po operacji
głowy dla Kazimierza;
 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Teresy;
 o dobre znoszenie chemioterapii i skuteczne efekty tego leczenia oraz o łaskę
powrotu do zdrowia dla Klaudii;
 o ulgę w cierpieniu, skuteczne leczenie nowotworu i złamania oraz powrót do
zdrowia dla Igi;
 o łaskę cudu uzdrowienia dla Elżbiety Popławskiej;
 o pokój w sercu, otwarcie się na działanie Ducha Świętego, zgodę w małżeństwie i
rodzinie Ani i Artura;
 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, opiekę Maryi oraz siłę, cierpliwość i nadzieję dla
rodziców;

 o błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu, umocnienie w
chorobie, siły i cierpliwość dla Marianny K. i jej męża oraz całej rodziny;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Anny Hoffman;
 o szybki powrót do zdrowia i pełni sił po przebytej operacji głowy dla Krystyny J;
 o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi, pomyślne rozwiązanie wszystkich
trudnych spraw, pokój serca dla Bolesławy B. i całej Rodziny;
 o łaskę uzdrowienia z nowotworu piersi dla Elżbiety, siłę w znoszeniu cierpienia i
trudów choroby, pokój w sercu oraz błogosławieństwo Boże dla Dagmary
 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;
 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Igorka i Rysia;
 o łaskę zdrowia dla 3-letniej Hani, Piotra, Oli i Kazimiery;
 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Tamary i
jej dzieci;
 o pomyślny przebieg leczenia choroby nowotworowej i łaskę zdrowia dla Haliny;
 o dary ducha Świętego i wytrwałość w leczeniu choroby alkoholowej dla
Mirosława;
 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę uzdrowienia dla Marii, Stanisława, Damiana,
Piotra, Elżbiety i Antoniny - jednocześnie z podziękowaniem i uwielbieniem
Bożego Miłosierdzia za dotychczasowe łaski i przebieg leczenia;
 o cud uzdrowienia dla: Stanisława, 12-letniego Oliwera z choroby genetycznej,
Krystyny z czerniaka, Ilony i Kuby z glejaka, Marii, Mateusza i Pawła z mięsaka,
Henryka z raka płuc, Marty z raka piersi, Angeliki z nowotworu oraz wiarę,
nadzieję i siłę w znoszeniu trudów choroby dla nich i ich bliskich;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę nawrócenia dla Joanny, Mirosława, Pawła i Andrzeja
oraz łaskę przebaczenia, pojednania i zgody w rodzinie;
 o łaskę wytrwania w czystości, cudu uzdrowienia, wyjścia z uzależnień i
problemów finansowych oraz uporządkowania życia dla Piotra;
 o łaskę rozwiązania trudnych problemów finansowych i życiowych, zdrowie,
pocieszenie, nadzieję i siłę w ich znoszeniu dla Antoniny;
 o szczęśliwy przebieg zabiegu i powrót do zdrowia dla Marii Nowakowskiej;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Heleny Porwolik;
 o łaskę poprawy zdrowia oraz o siły i cierpliwość w znoszeniu trudów codzienności
dla Genowefy Lasek;
 o pomyślny przebieg leczenia trudnej choroby i łaskę zdrowia dla Grażyny;
 o ulgę w cierpieniu, skuteczne leczenie i powrót do zdrowia dla Dominiki;
 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet oraz Lidii Słabosz;
 o łaskę życia i zdrowia dla dwuletnich bliźniaków: Cypriana i Borysa;
 o łaskę zdrowia dla 3-letniej Hani, Piotra, Oli i Kazimiery;
 o Bożą pomoc w uwolnieniu z nałogu alkoholowego dla Krzysztofa, Roberta i
Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin;
 o łaskę wiary i uzdrowienie dla Konrada;
 o łaskę nawrócenia dla Agnieszki, Marcina oraz dla Krzysztofa;
 o zdrowie i pomyślny przebieg ciąży dla Joanny;
 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława,
Agaty i Jakuba, Agnieszki i Michała, Sylwii i Tomasza, Beaty i Marka, Haliny i
Roberta, Ani i Rafała, Doroty i Waldka, Małgosi i Przemka oraz dla Ani i Artura;

 o łaskę przyjęcia z wiarą woli Bożej i pokój serca oraz pocieszenie w smutku i

żałobie dla Ireny, Marty i Rodziny a także dla Krystyny i Mariana;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych dla
zmarłych członków Żywego Różańca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Juliana Szewczyka z Róży św.
Rity oraz pocieszenie w żałobie dla Rodziny;

 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Wandy Płonka, teściowej
Danuty Płonka z Róży św. Rity oraz pocieszenie w żałobie dla Rodziny;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Alicji Klepadło, bratowej
Alicji Kucharczuk z Róży św. Faustyny oraz pocieszenie w żałobie dla Rodziny;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Aliny Cembrzyńskiej,
śp. Józefy Mielczarek i śp. Małgorzaty oraz pocieszenie w żałobie dla ich
Rodzin;
 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym
obiecaliśmy naszą modlitwę.

K A L E N D A R I U M
2. lutego Kościół obchodzi
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
potocznie zwane świętem
Matki Bożej Gromnicznej.
Bardzo pięknie o tym święcie pisze Anselm
Grün - mnich benedyktyński:
"Święto Ofiarowania Pańskiego zaprasza nas,
by przyjąć Chrystusa do wewnętrznej świątyni
naszego serca. Wesele między Bogiem i
człowiekiem odbywa się wtedy, gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do wewnętrznej
świątyni zamku naszej duszy. Znajduje to swój wyraz podczas święta w procesji ze
świecami. Na rozpoczęcie Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym przedsionku
kościoła. Kapłan święci świece i zapala je. Następnie wszyscy wchodzą z płonącymi
świecami do kościoła. Jest to obraz tego, że do świątyni naszej duszy wchodzi światło
Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest tam jeszcze ciemne i jeszcze nie
wyzwolone".
Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego nosi cechę uroczystości oraz radości z
powodu pierwszego wejścia Chrystusa do świątyni, a zarazem cechę ofiary, bowiem
przychodzi On do świątyni, aby być złożonym w ofierze.
Kościół wspominając to wydarzenie zaprasza nas wszystkich do pójścia na spotkanie z
Chrystusem w domu Bożym, gdzie możemy Go odnaleźć w sprawowanej Eucharystii i
uczcić swego Zbawiciela, składając Mu hołd wiary i miłości, podobnych do wiary i
miłości Symeona i Anny i przyjąć Go do serca. Takie znaczenie ma procesja z
gromnicami: iść na spotkanie z Chrystusem - Światłością świata, z zapalonym
światłem życia chrześcijańskiego.

W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO Kościół obchodzi też
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO.
Jest to każdego roku okazja by przypomnieć wiernym o
posłudze w Kościele zastępu sióstr, braci i ojców zakonnych,
a także osób żyjących w indywidualnych formach
życia konsekrowanego - dziewic i wdów.
Ustanawiając ten dzień, Jan Paweł II zwrócił uwagę,
że ofiarowanie Syna Bożego, którego symbolem jest przyniesienie Go
do świątyni, jest wzorem dla wszystkich, którzy poświęcają swe życie Bogu.
W przededniu tego święta, 25. stycznia, osoby konsekrowane z naszej diecezji
spotkały się na Eucharystii w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Karmelitanek w
Sosnowcu, na której odnawiały śluby zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, który w homilii
zachęcał, by w roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II wracać do dziedzictwa, które
pozostawił nam papież - Polak.

Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest pod hasłem
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”.
Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO – jak co roku –
prowadzona będzie ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek
na potrzeby zakonów klauzurowych
W tym dniu dziękujmy Panu Bogu za powołania zakonne z naszej parafii
i modlitwą różańcową podziękujmy powołanym za ich służbę,
Prośmy też o liczne, nowe i święte powołania do życia konsekrowanego.
Kochane Siostry i Drodzy Bracia!
Z okazji tego pięknego święta życzymy
sił do głoszenia słowem i czynem Dobrej Nowiny,
radosnej pewności, że Bóg wybrał Was, bo tak Was ukochał,
wierności powierzonemu powołaniu,
obfitości Bożego błogosławieństwa
oraz licznych i pięknych owoców Waszej posługi.
Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie,
doświadczają bliskości Pana Boga.
6. lutego swoje IMIENINY obchodzi Dorota KOWALCZYK
- zelatorka Róży św. Marii Magdaleny.
Msza św. w intencji SOLENIZANTKI będzie sprawowana
w dniu 6. lutego o godz. 730.
SOLENIZANTCE składamy w imieniu nas wszystkich
najlepsze życzenia zdrowia,
obfitości Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask
oraz opieki Matki Bożej Fatimskiej na każdy dzień.

We wtorek 11. lutego, obchodzony będzie
XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.
W tym dniu w naszym Sanktuarium o godz. 18
odprawione będzie nabożeństwo dla chorych
z indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
Podczas tego nabożeństwa oddajmy się Maryi, Bożej i naszej Matce i prośmy Ją, by
pomogła nam zrozumieć, że jedyną właściwą odpowiedzią na ból i ludzkie cierpienie
jest Chrystus, który zmartwychwstając zwyciężył śmierć i obdarzył nas życiem bez
końca.
O Matko łaskawa i dobra, której serce przeniknął miecz boleści,
oto my, biedni chorzy, stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa.
Powołani do wzniosłej łaski cierpienia, pragniemy dopełnić w nas to,
czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół.
Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia,
żebyś nas położyła na ołtarzu Twego Boskiego Syna,
jako pokorne ofiary przebłagalne za zbawienie nasze i naszych braci.
Przyjmij, Matko Bolesna, to nasze poświęcenie i ofiarowanie,
wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieję,
abyśmy, jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa,
tak mogli kiedyś z Nim razem być w radości obecnego i wiecznego życia.
Amen.

13. lutego przypada 15. rocznica śmierci Siostry Łucji,
która była jednym z trojga „pastuszków” - świadków
Objawień Matki Bożej w Fatimie.
Siostra Łucja dos Santos jest Służebnicą Bożą
i trwa jej proces beatyfikacyjny.
Urodziła się 22. marca 1907 roku w Aljustrel (Portugalia). Wraz z
kuzynami Franciszkiem i Hiacyntą spotykała się z Maryją, która
przychodziła do Cova da Iria każdego 13. dnia miesiąca. Wyjątkiem
był tylko sierpień, gdy z racji aresztowania dzieci Matka Boża zjawiła
się 19. dnia tego miesiąca. W czasie drugiego objawienia Łucja –
najstarsza z wizjonerów – dostała od Maryi zapewnienie i misję zarazem:
Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby
ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
W tym dniu serdecznie zapraszamy do udziału w modlitwie różańcowej
w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu po rannej Mszy św.,
podczas której modlić się będziemy w intencji uproszenia łaski beatyfikacji
Służebnicy Bożej Siostry Łucji Dos Santos.

20. lutego przypada 100. rocznica śmierci
świętej HIACYNTY MARTO,
młodszej siostry Franciszka,
kanonizowanej wraz z nim 13. maja 2017 roku.
Ostatnie słowa św. Hiacynty.
Krótko przed pójściem do szpitala w Lizbonie mówiła
Hiacynta do Łucji:
-„Już niedługo pójdę do nieba. Ty tu zostaniesz, aby
ludziom powiedzieć, że Bóg chce wprowadzić na świecie
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy
nadejdzie czas, aby o tym mówić, nie kryj się. Powiedz
wszystkim ludziom, że Bóg daje nam łaski za
pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, że ludzie
muszą je uprosić przez to Serce, że Serce Jezusa chce, aby
obok Niego wielbiono Niepokalane Serce Maryi. Niech proszą o pokój Niepokalane
Serce Maryi, bo Bóg temu Sercu powierzył pokój na świecie. Ach, gdybym mogła
włożyć w serca wszystkich ludzi ogień, który płonie w głębi mojego serca, i
który sprawia, że kocham tak bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi!".

1. marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
NARODOWY
DZIEŃ
PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
został
ustanowiony
w
hołdzie
„Żołnierzom
Wyklętym”
—
bohaterom
antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo
do
samostanowienia
i
urzeczywistnienie
dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w
ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Po 50. latach zakłamania - także dzięki staraniom IPN - Wyklęci żyją
w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.

C H W A Ł A

N I E Z Ł O M N Y M !

„NIEPLANOWANE” to film, który opowiada o najbardziej
kontrowersyjnym temacie naszych czasów i pokazuje kulisy
branży aborcyjnej w USA. To najważniejszy film w tym sporze
światopoglądowym, także dlatego, że pokazuje dramatyczną
przemianę kobiety, która od wewnątrz tworzyła Planned
Parenthood - potężną klinikę wykonującą seryjne aborcje.
Wobec jej historii nikt nie pozostanie obojętny, bez względu na to,
po której stronie barykady się znajduje. „NIEPLANOWANE” to
film, który trzeba koniecznie zobaczyć i przeżyć.
Będzie ku temu okazja bowiem w dniu 3. marca (wtorek) zorganizowany będzie
wyjazd autokarowy do kina NOWOŚĆ w Będzinie właśnie na ten film.
Wyjazd z naszej parafii o godz. 17,30.
Szczegóły i zapisy w sklepiku parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
1.lutego oraz 6. marca to PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA
„Bóg
chce
wprowadzić
na
świecie
cześć
mego
Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo,
obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak
kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”.
Matka Boża do s. Łucji – 17. grudnia 1927 roku
Przez wynagradzanie w pierwsze soboty budujemy schody do
nieba dla biednych grzeszników. Bądźmy więc razem na modlitwie
w pierwsze soboty miesiąca.
Pierwszo-sobotnie nabożeństwo wynagradzające
rozpoczyna się w naszym Kościele o godz. 17. Serdecznie zapraszamy.

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

03
10
17
24

–
–
–
–

W lutym modlitwę różańcową poprowadzą:
08 lutego
Róża Rodziców św. Józefa
15 lutego
Róża św. Franciszka
22 lutego
Róża św. Moniki
29 lutego
Róża św. Anny
Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy.

WSTAWIENNICZA MODLITWA RÓŻAŃCOWA
w lutym, prowadzona będzie w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
po rannej Mszy św.

MSZE ŚW. - w lutym - na które serdecznie ZAPRASZAMY:
6. lutego o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów.
12. lutego o godz. 18 - o łaskę wiecznej szczęśliwości
dla .śp. Antoniny MROZIŃSKIEJ – intencja od Żywego Różańca.

W dniu 24. stycznia odszedł do domu Dobrego Ojca w Niebie
śp. Julian SZEWCZYK z Róży św. Rity.
Zmarłego brata z naszej Wspólnoty zachowamy w pamięci i w modlitwie.
Msza św. o zbawienie wieczne Jego duszy,
zamówiona przez Żywy Różaniec, odprawiona będzie
w dniu 30. marca 2020 roku o godz. 7,30.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

W intencji śp. Juliana SZEWCZYKA będzie odprawiona również
Msza św. 22. kwietnia 2020 r. o godz. 18 zamówiona przez Różę św. Rity.
Irenie HAŁAS
z Róży św. Moniki
składamy serdeczne wyrazy współczucia
i pocieszenia z powodu

śmierci męża śp. Andrzeja HAŁASA
Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Msza św.
o zbawienie wieczne dla

śp. Andrzeja HAŁASA
od Żywego Różańca
odprawiona będzie

11. marca o godz. 7,30.

W intencji śp. Andrzeja HAŁASA będzie odprawiona również
Msza św. 22. lutego 2020 r. o godz. 7,30 zamówiona przez Różę św. Moniki.

Danucie PŁONKA
z Róży św. Rity
składamy serdeczne wyrazy współczucia
i pocieszenia z powodu

śmierci teściowej śp. Wandy PŁONKA
Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Msza św.
o zbawienie wieczne dla

śp. Wandy PŁONKA
od Żywego Różańca
odprawiona będzie

21. marca o godz. 18.

W intencji śp. Wandy PŁONKA będzie odprawiona również
Msza św. 29. lutego 2020 r. o godz. 7,30 zamówiona przez Różę św. Rity.
REDAKCJA: Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc z Róży św. Rity

