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XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego br., w dzień liturgicznego
wspomnienia MATKI BOŻEJ Z LOURDES,
będziemy obchodzić

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

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)
Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią.
Z okazji XXX Światowego Dnia Chorego Papież Franciszek opublikował orędzie,
w którym podkreśla, że "chory jest zawsze ważniejszy od choroby"
i że "trzeba wsłuchać się w głos pacjenta, jego lęki i obawy".
Franciszek przypomniał, że „dzień ten ustanowił 30 lat temu święty Jan
Paweł II, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia
i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych
i na tych, którzy się nimi opiekują”.
Zaznaczył następnie: "Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się w naukach
medycznych, zwłaszcza w ostatnich czasach".
Zdaniem papieża "nowe technologie pozwoliły wypracować metody terapeutyczne,
które są bardzo korzystne dla chorych; badania naukowe nadal wnoszą cenny wkład
w pokonywanie starych i nowych patologii; medycyna rehabilitacyjna bardzo rozwinęła
swoją wiedzę i umiejętności".
"Wszystko to jednak nie może nigdy przesłonić wyjątkowości każdego pacjenta, z jego
godnością i jego słabością" - wskazał.
> Pacjenta należy otoczyć opieką - nawet, jeśli jest nieuleczalnie chory <
Jak zauważył, "nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką,
zawsze można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł bliskość,
która świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej chorobą".
Franciszek zapewnił, że myśli przede wszystkim o ludziach w najbiedniejszych częściach
świata, "gdzie czasami trzeba pokonywać duże odległości, aby znaleźć placówki
medyczne, które pomimo ograniczonych środków oferują to, co jest dostępne".
> Odpowiednie leczenie wciąż jest luksusem w niektórych krajach.
Pandemia dobitnie to pokazała <
"Przed nami jeszcze długa droga, a w niektórych krajach otrzymanie odpowiedniego
leczenia pozostaje luksusem. Potwierdza to, na przykład, ograniczona dostępność
szczepionek przeciwko Covid-19 w najbiedniejszych krajach, ale jeszcze bardziej brak
możliwości leczenia chorób, które wymagają znacznie prostszych leków" - stwierdził.
Papież przypomniał, że podczas pandemii wielu chorych przeżyło ostatni etap swojego
życia w samotności na oddziałach intensywnej terapii; "z pewnością - dodał - pod opieką

wspaniałych pracowników służby zdrowia, ale z dala od najbliższych". Dlatego napisał,
„tak ważne jest, by mieć u swego boku świadków Bożego miłosierdzia, którzy za
przykładem Jezusa, miłosierdzia Ojca, wylewają na rany chorych olej pocieszenia i wino
nadziei.
> Niesienie pomocy chorym to misja <
Zwracając się do wszystkich pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, Franciszek
podkreślił: "wasza służba chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza poza
granice zawodu, aby stać się misją".
"Wasze ręce dotykające cierpiącego ciała Chrystusa mogą być znakiem miłosiernych rąk
Ojca. Bądźcie świadomi wielkiej godności waszego zawodu, a także odpowiedzialności,
jaka się z nim wiąże" - zaapelował.
Zwrócił również uwagę na rolę miejsc opieki, dodając: "chciałbym potwierdzić znaczenie
katolickich instytucji opieki zdrowotnej: są one cennym skarbem, który należy chronić
i wspierać".
W ocenie papieża to dzięki nim dzieje Kościoła wyróżniają się bliskością wobec
najbiedniejszych chorych i w "sytuacjach największego zapomnienia". Także teraz jego
zdaniem obecność katolickich placówek, w tym w krajach najbardziej rozwiniętych,
jest "błogosławieństwem".
> Papież zapewnia o modlitwie za chorych <
"W czasie, kiedy panuje kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za godne
przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy miłosierdzia, mogą być przykładem
ochrony i troski o każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego początku aż po
naturalny kres" - ocenił.
Franciszek położył nacisk na to, że bliskość wobec chorych i ich duszpasterstwo nie jest
zadaniem tylko niektórych duszpasterzy specjalnie do tego przygotowanych.
"Odwiedzanie chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa do wszystkich
Jego uczniów" - dodał.
Na zakończenie orędzia papież pisze:

„Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych,
zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny.
Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata,
niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność.
Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia,
aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom,
wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość”.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych módl się za nami!
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.
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> ZA ZAKONNICE I INNE KOBIETY KONSEKROWANE <
Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane,
z wdzięcznością za ich misję i odwagę,
aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi
na wyzwania naszych czasów.
Jestem zawsze pełen podziwu dla sióstr zakonnych, które w Warszawie czy innych
dużych miastach ubrane w strój zakonny idą ulicą, jadą tramwajem, wchodzą do
supermarketów. To niesamowite świadectwo życia jakże innego, oddanego Bogu
i ludziom przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ile trzeba mieć odwagi,
aby stanąć w duchu Założyciela wobec wyzwań współczesnego świata i Kościoła.
Wspierajmy te wyjątkowe kobiety, aby jak prosił papież Franciszek,
były „latarniami dla bliskich, a przede wszystkim dla dalekich. Bądźcie pochodniami,
które towarzyszą drodze mężczyzn i kobiet w ciemnej nocy czasu. Bądźcie strażnikami
poranka, głoszącymi słońce, które wschodzi”.
ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 2/2022
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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 zwłaszcza w tym trudnym czasie;
 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;
 o
moralne
odrodzenie
naszego
narodu
oraz
o
mądrość,
roztropność
i odpowiedzialność dla rządzących Polską;
 o rychłe ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie;
 o pokojowe rozwiązanie konfliktu na granicy polsko – białoruskiej oraz o mądre
i humanitarne rozwiązywanie problemów migracyjnych;
 o zachowanie pokoju na Ukrainie i o pokój w Europie i na świecie;
 o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii;
 dziękując Bogu za dobro, w którym uczestniczymy dzięki posłudze osób
konsekrowanych, prośmy dla nich o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
świętość życia i wytrwałość w powołaniu;
 o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla ks. bpa Grzegorza Kaszaka z racji
Urodzin;

 o zdrowie, potrzebne łaski i umocnienie w Duchu Świętym oraz opiekę Matki Bożej
Fatimskiej dla kapłanów posługujących w naszym Sanktuarium i dla kapłanów
pochodzących z naszej Parafii;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę szybkiego powrotu do zdrowia po
przebytej operacji dla ks. kan. Stanisława Łypa;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
oraz liczne nowe powołania zakonne dla Sióstr Karmelitanek;
 o rychłą beatyfikację czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej - Matki
Zagłębia;
 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin;
 o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii;
 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu
trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Żywego Różańca;
 za pracowników Służby Zdrowia i wolontariuszy, by ofiarnie nieśli pomoc chorym
i cierpiącym oraz za kapelanów pełniących posługę kapłańską przy chorych;
 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie
o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;
 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych rodzin
oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi;
 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
oraz o miłość i zgodę w rodzinach;
 o zdrowie i siły dla Wojowników Maryi prowadzących prace remontowe przy oratorium
bł. księdza Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz o hojnych
darczyńców;
 dziękczynnie za 80. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Zofii Polak z Róży św. Marii Magdaleny;
 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Józefa Dybka z Róży Świętej Rodziny;
 dziękczynnie za 65. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Urszuli Durlak, córki Marii Boczkowskiej
z Róży św. Maksymiliana;
 dziękczynnie za pomyślny przebieg zabiegów kardiologicznych oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny Kazior;
 dziękczynnie Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i pomyślny przebieg studiów dla
Adama;
 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Alicji i Władysława;
 za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Rity o szczęśliwe zakończenie
sprawy Bogu wiadomej;
 o pomyślny przebieg leczenia skomplikowanego złamania ręki i powrót do zdrowia
dla Kazimiery Skotnicznej;
 o łaskę zdrowia dla Janiny i Józefa Lulek;
 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii;

 o pomyślny przebieg operacji kręgosłupa po wypadku i łaskę powrotu do zdrowia
dla Teresy Przepiórki;
 o pomyślne wyniki badań, światło dla lekarzy w dalszym diagnozowaniu i łaskę
powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek;
 o powrót do zdrowia dla Katarzyny i Aleksandra;
 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Stępniewskiej;
 o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wytrwałość i cierpliwość oraz pomyślne
rozwiązanie ważnej sprawy w rodzinie Haliny;
 o utrzymanie pracy, pokonanie trudności, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tomka
i całej Rodziny;
 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz pomyślne rozwiązanie
wszystkich trudnych spraw dla Jadwigi Woźniak i dla synowej Moniki;
 o łaskę zdrowia, wiarę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu dla Jakuba;
 z ufną prośbą do Jezusa Miłosiernego o łaskę powrotu do zdrowia dla Dariusza
i troskliwą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla niego i rodziny;
 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli;
 dziękczynnie za szczęśliwy przebieg operacji kręgosłupa i z prośbą o pomyślną
rehabilitację i łaskę powrotu do zdrowia dla Agnieszki;
 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu
do zdrowia dla Anny i Jana Spyrków;
 o pomyślne wyniki badań i łaskę powrotu do zdrowia dla Macieja Brynczka;
 o światło Ducha Świętego dla lekarzy w dalszym pooperacyjnym diagnozowaniu i
leczeniu Bolesławy Borzęckiej oraz o Boże wspomożenie i opiekę Maryi w znoszeniu
trudów choroby i łaskę powrotu do zdrowia;
 o Boże wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne
jej wyleczenie dla Anity Smolarskiej;
 o pomyślny przebieg rehabilitacji po operacji kręgosłupa i łaskę powrotu do zdrowia
dla Danuty Nowak;
 o umocnienie duchowe i fizyczne dla Wandy;
 o ulgę w cierpieniu, pomyślny przebieg radioterapii i łaskę powrotu zdrowia
dla Henryka;
 w intencji Kasi i Pawła - o uzdrowienie duchowe i fizyczne;
 w intencji Karoliny i Marka; Krystyny, Krzysztofa i Jacka;
 w intencjach Fundacji im. Dobrego Pasterza oraz we wszystkich intencjach Pawła
Bednarza, prezesa tej fundacji;
 o zatrzymanie handlu dziećmi na świecie;
 o zdrowie i potrzebne łaski dla o. Leona Knabita;
 o łaskę zdrowia dla Liwii i Boże błogosławieństwo dla rodziny;
 o Boże błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny;
 o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia po operacji oczu dla Władysława;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia padaczki dla Mieczysława Kiki oraz o pomyślny
przebieg badań, skuteczne leczenie i łaskę zdrowia dla Anny Kika;
 o przemianę serca i uwolnienie z choroby alkoholowej dla Andrzeja oraz o Bożą
pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny;
 o światło Ducha Świętego dla lekarzy w podejmowaniu decyzji, skuteczne leczenie
i łaskę powrotu do zdrowia dla Dominiki;

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Kwoka;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia po przeszczepie szpiku kości dla Aleksandry;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia, łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę
powrotu do zdrowia dla Barbary;
 o łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta
oraz o łaskę zdrowia dla Heleny;
 o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia oraz opiekę Maryi dla Marty;
 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki;
 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Stanisława;
 o skuteczne dalsze leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Joanny Beśka;
 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia po zawale dla Zbigniewa;
 o Boże wspomożenie, siły i cierpliwość do znoszenia trudów choroby
dla Marii i Andrzeja Sojków;
 o pomyślny przebieg leczenia raka prostaty dla Dominika;
 o Bożą pomoc oraz o łaskę uzdrowienia dla Ewy i Andrzeja Pijanowskich;
 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Beaty, siostry ks. Dariusza;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę zdrowia dla Barbary Dybek;
 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, Antosi, 3-letniej Hani oraz dla Oli;
 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia;
 o pomyślny przebieg leczenia alergii i dobrą opiekę neurologopedyczną dla Igorka;
 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety J.
oraz Tamary i ich dzieci;
 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Oli;
 o łaskę pomyślnego i szybkiego rozwiązania problemu zdrowotnego dla Elżbiety;
 o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych Piotra i Ewy oraz o przymnożenie wiary
i Bożą opatrzność;
 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;
 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet, Lidii Słabosz, Klaudii
oraz Haliny;
 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, Agnieszki, Marcina i Krzysztofa oraz o łaskę wiary
dla Konrada;
 o cud uzdrowienia dla: Kuby z glejaka, Marii z mięsaka, Henryka z raka płuc, Angeliki
z nowotworu oraz wiarę, nadzieję i siłę w znoszeniu trudów choroby dla nich i ich
bliskich;
 o Bożą pomoc w walce z nałogiem alkoholowym i łaskę nawrócenia dla Andrzeja,
Mirosława, Krzysztofa, Roberta i Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin;
 o zdrowie, pomyślny przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki;
 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława, Agaty
i Jakuba, Agnieszki i Michała, Beaty i Marka, Haliny i Roberta, Ani i Rafała,
Doroty i Waldka, Małgosi i Przemka oraz dla Ani i Artura;
 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Marii Potępa oraz o łaskę
pocieszenia w żałobie dla rodziny;
 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Kazimiery Marczak
i śp. Jana Marczaka oraz pocieszenie w żałobie dla rodziny;
 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym
kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę.

K A L E N D A R I U M
2. lutego 2022 roku (środa) w święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
w Kościele Powszechnym po raz XXVI był obchodzony
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Szczególnie tego dnia otaczaliśmy wdzięcznością i modlitwą wszystkich,
którzy odpowiedzieli na dar powołania
i zdecydowali się oddać życie Bogu na drodze realizacji rad ewangelicznych.
W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych
–
wśród
nich
zakonnicy,
siostry
zakonne
ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych,
a
także
osoby
skupione
w
instytutach,
stowarzyszeniach
i
wspólnotach
świeckich
oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także
pustelnicy.
W Polsce jest około 18 tysięcy sióstr zakonnych
należących
do
105.
zgromadzeń
czynnych.
Zakony męskie skupiają 11 942 zakonników, wśród których jest 9302 kapłanów
i 1313 braci. Natomiast w zakonach kontemplacyjnych żyje 1281 sióstr. Około 1150
osób należy do instytutów i wspólnot życia konsekrowanego. W Polsce jest też:
267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2. wdowców oraz 2. pustelnice i 1 pustelnik.
Dzień Życia Konsekrowanego Kościół powszechny obchodzi od 1997 roku.
Został on ustanowiony przez św. Jana Pawła II i jest poświęcony modlitwie za osoby,
które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom.

Wszystkim, którzy oddali swoje życie Chrystusowi
i weszli w szczególną relację miłości
przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo,
składamy najlepsze życzenia
nieustannego światła Bożego Słowa i mocy Chrystusa
na każdy dzień posługiwania,
by stawać się solą ziemi i światłem świata.

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. 11.
SOLENIZANTCE składamy w imieniu nas wszystkich
najlepsze życzenia zdrowia,
obfitości Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask
oraz opieki Matki Bożej Fatimskiej na każdy dzień.

11. lutego, obchodzony będzie XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.
W tym dniu w naszym Sanktuarium o godz. 18
odprawione będzie nabożeństwo dla chorych
z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
i udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
Sakrament namaszczenia chorych, to znak sakramentalny zostawiony przez
Chrystusa jako narzędzie uświęcenia naszego cierpienia. Przez ten sakrament Chrystus
chce nam pokazać, że cierpienie nie musi człowieka niszczyć, może go doskonalić.
Człowiek cierpiąc, może ubogacać siebie i innych. W ten sposób Chrystus nadał
ludzkiemu cierpieniu sens.
Św. Marek wspomina, że uczniowie Chrystusa namaszczali chorych
i uzdrawiali. Św. Jakub mówi o tradycji pierwszych pokoleń chrześcijan:
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się
modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary
będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił
grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).
Jakie są skutki tego sakramentu? Pierwszym, i to często, choć nie zawsze,
widocznym efektem sakramentu namaszczenia, jest poprawa zdrowia chorego.
Drugim skutkiem, tym razem w dziedzinie ducha, jest oczyszczenie z grzechów.
Gdyby człowiek popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł się spowiadać, czyli nie mógł
skorzystać z sakramentu pokuty, to wtedy ten sakrament gładzi grzechy. Może więc
być udzielony zarówno człowiekowi w stanie łaski uświęcającej, jak i grzesznikowi w
stanie grzechu ciężkiego.
W ten sposób wszyscy chorzy zostali przez Boga
obdarzeni szczególnymi łaskami.
Poprzez swoje cierpienie łączą się oni z cierpieniem Syna Bożego
i dzięki temu mogą wyjednywać dary dla siebie, swoich najbliższych,
grzeszników, a nawet dla całego świata.

13. lutego przypada 17. rocznica śmierci Siostry Łucji, która była jednym z
trojga „pastuszków” - świadków Objawień Matki Bożej w Fatimie. Siostra Łucja dos
Santos, apostołka pierwszych sobót miesiąca, jest Służebnicą Bożą i trwa jej proces
beatyfikacyjny.
Dzień wcześniej (12 lutego) serdecznie zapraszamy do udziału
w modlitwie różańcowej, w kościele po rannej Mszy św.,
podczas której modlić się będziemy w intencji uproszenia łaski
beatyfikacji Służebnicy Bożej Siostry Łucji Dos Santos.

20. lutego obchodzone jest liturgiczne wspomnienie świętych
dzieci fatimskich FRANCISZKA i HIACYNTY MARTO,
którym Matka Boża w 1917 roku w Fatimie przekazała Orędzie
wzywające do nawrócenia i pokuty. W tym dniu przypada również
102. rocznica śmierci św. HIACYNTY, młodszej siostry

Franciszka, kanonizowanej wraz z nim 13. maja 2017 roku. Hiacynta i Franciszek zostali
pochowani w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Tam też w 2006 roku spoczęło
ciało karmelitanki bosej Łucji dos Santos.

25. lutego (piątek przed środą popielcową)
czcimy Najświętsze Oblicze Jezusa.
Cześć Przenajświętszego Oblicza ma za cel oddać Boskiemu Obliczu
Jezusa Chrystusa, oszpeconemu w czasie męki, szczególny hołd
miłości i wynagrodzenia.
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi
Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa,
na ratunek dla świata i otwarcie Nieba
duszom w czyśćcu cierpiącym,
na załagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem
i ubłaganie Miłosierdzia.
Panie Jezu okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze a będziemy zbawieni!

27. lutego, w ostatnią niedzielę przed Popielcem rozpoczyna się w Polsce
55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, trwający do kolejnej soboty 5. marca.
W ub. roku Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób
Uzależnionych alarmował, że „choroba alkoholizmu powoli, ale systematycznie wyniszcza
nasz narodowy organizm”. W roku 2021 Polacy wydali na alkohol prawie 40 mld zł.
Grzech pijaństwa należy do najdawniejszych i najbardziej w świecie
rozpowszechnionych. Episkopat Polski w ślubowaniach jasnogórskich umieścił
szczególnie - przyrzeczenie leczenia się z tej wady. W tym również celu ogłasza co roku
Tydzień Trzeźwości, aby u progu WIELKIEGO POSTU przypomnieć o tym problemie
i szukać nowych środków zaradczych.
Każdy dzień Tygodnia Modlitw poświęcony będzie modlitwie w konkretnej
intencji. Wierni będą modlić się w kolejne dni o miłość i trzeźwość dla wszystkich
polskich rodzin, za rodziców, za nauczycieli i wychowawców, za stanowiących prawo
i rządzących, za kapłanów oraz za młodzież i dzieci.
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu – w każdej dobrze funkcjonującej parafii
– powinien być czasem zintensyfikowanej pracy trzeźwościowej – podkreślają
członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Zachęcają do tworzenia zespołów
apostolstwa trzeźwości, grup modlitewnych oraz włączania dzieci i młodzieży do różnych
wspólnot formacyjnych, w tym Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.
W tym czasie, jak wskazują, duszpasterze powinni zachęcać miejscową wspólnotę
do podjęcia konkretnych czynów miłości, przejawiających się głównie w podejmowaniu
decyzji abstynencji okresowej lub na całe życie. Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
zaleca też, by w parafiach w widocznym miejscu wyłożone były tzw. Księgi Trzeźwości,
do których parafianie mogą wpisywać swoje deklaracje abstynencji.

1. marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Mianem Żołnierzy Wyklętych
określani są bohaterowie, „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”. Żołnierzy Wyklętych określa się również
„Żołnierzami Niezłomnymi ” lub „Żołnierzami drugiej konspiracji”.
1. marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1. marca 1951 roku. Tego dnia
w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie
Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym
i Karolu Chmielu.
W roku największej aktywności podziemia (rok 1945) działało w nim nawet 200. tysięcy
konspiratorów. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło
zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie wyroków komunistycznych sądów.
Żołnierze Wyklęci wierzyli, że ich ofiara nie idzie nadaremno. Wierzyli, że poprzez ich
trud, walkę, a także śmierć, która tak często ich dotykała, dokonują posiewu wolności,
który zaowocuje w przyszłości. Żołnierze Wyklęci nie tylko zapisali się na kartach
historii Polski. Swoją wiernością przekonaniom, sumieniu, dają nam lekcję,
jak powinniśmy dbać o przyszłość Polski.

> Cześć ich pamięci! <
2. marca - ŚRODĄ POPIELCOWĄ, rozpocznie się w Kościele katolickim
OKRES WIELKIEGO POSTU.
Obrzęd
liturgiczny ŚRODY POPIELCOWEJ to nie jest zwykłe posypanie głowy
popiołem, temu znakowi powinien towarzyszyć akt naszego skruszonego serca.
Nikt z nas nie wie, czy to nie ostatnia Środa Popielcowa w życiu, a czas WIELKIEGO
POSTU
jest
darem
dla
naszych
sumień
i
czasem
nawrócenia.
Polska tego potrzebuje, każdy z nas tego potrzebuje, potrzebne jest to w rodzinach
i w naszych wspólnotach, w których żyjemy.
2. marca - w naszej diecezji rozpocznie się peregrynacja krzyża, przy którym
modlił się św. Jan Paweł II podczas drogi krzyżowej w Koloseum 25. marca
2005 roku i relikwii św. Jana Pawła II. Centralnym wydarzeniem peregrynacji
będzie nawiedzenie Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu 25. marca w XXX rocznicę
powstania diecezji sosnowieckiej. Jubileuszowa Peregrynacja Wielkopiątkowego
Krzyża Papieskiego w naszej parafii planowana jest w dniach 13 - 14 maja.

Poniżej prezentujemy - przesłane pocztą mailową – podziękowanie za tegoroczną
wpłatę na potrzeby Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
Serdecznie dziękujemy za ofiarę Róż Żywego Różańca z parafii Matki Bożej Fatimskiej
w Sosnowcu Zagórzu złożoną na potrzeby Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
Potwierdzamy wpłatę na nasze konto kwoty 1 500 zł.
Życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego oraz wytrwałości w modlitwie
za misje i misjonarzy.

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
W lutym modlitwę różańcową poprowadzą:
07
14
21
28

– 12 lutego
– 19 lutego
– 26 lutego
lutego – 03 marca

-

Apostolstwo Dobrej Śmierci
Róża Rodziców św. Józefa
Róża Świętej Rodziny
Róża św. Franciszka

Wstawiennicza modlitwa różańcowa
prowadzona jest w kościele po rannej Mszy św.
>

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

<

5. marca – w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy o godz. 17
na różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.

MSZE ŚW. - w lutym - na które serdecznie ZAPRASZAMY:
3. lutego o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów.
5. lutego o godz. 18 – w intencji wspólnoty Żywego Różańca
(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych).
6. lutego o godz. 11 - w intencji Doroty KOWALCZYK z racji IMIENIN.
9. lutego o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych
dla śp. Krystyny JAROS – intencja od Róży Świętej Rodziny.
9. lutego o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych
dla śp. Krystyny RADOSZ – intencja od Żywego Różańca.
24. lutego o godz. 7,30 – w intencji Franciszki WOJTOWICZ z racji 85. URODZIN.
2. marca o godz. 18 – w intencji Józefa DYBKA z racji 70. URODZIN.
3. marca o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów.
5. marca o godz. 18 – w intencji wspólnoty Żywego Różańca
(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych).
REDAKCJA: Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc z Róży św. Rity.

