INFORMATOR PARAFIALNY
PONIEDZIAŁEK, 07 marca
7.00 – Za śp. Eugeniusza i Marię Hartabus
18.00 – Za śp. Janinę Kurowską, męża Władysława i syna Tadeusza
18.00 – Za śp. Jana Ciapę z intencji żony
WTOREK, 08 marca
7.00 – Za śp. Honoratę i Jana Rozwadowskich i Wojciecha Warzochę
18.00 – Za śp. Michała Chlebdę
18.00 – Za śp. Wojciecha Pudlika (9 r. śm.), rodziców i brata Zbigniewa
ŚRODA, 09 marca
7.00 – Za śp. Jana i Wiktorię Pytel i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Mieczysławę Kupiec (1 r. śm.) i męża Eugeniusza
18.00 – Za śp. Grzegorza Dudzika (4 r. śm.)
CZWARTEK, 10 marca
7.00 – Za śp. Albinę Ślęczka z intencji sąsiadów, rodziny Chlebda
18.00 – Za śp. Kazimierza Sznajder (12 r. śm.) i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Kazimierza Gizickiego (25 r. śm.)
18.00 – Za śp. Jana Ciapę w 30-tym dniu po śmierci
PIĄTEK, 11 marca
7.00 – Za śp. Michała Cichonia z intencji wnuków Darii, Adriana i Sandry
18.00 – Za śp. Krystynę Krawczyk i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Stefanię Nawalany (36 r. śm.) i męża Władysława
SOBOTA, 12 marca
7.00 – Za śp. Ryszarda Marca z intencji rodziny Jamróz
18.00 – Za śp. Annę i Franciszka Piechówka
18.00 – Za śp. Michała Chlebdę
II NIEDZIELA W. Postu, 13 marca
7.00 – Za śp. Franciszka Ślęczkę , żonę Annę i zmarłych z rodziny
9.00 – Za parafian
9.00 – Za śp. Elżbietę Malec (35 r. śm.), męża Stanisława, dzieci
Janinę, Romana i Stanisława
11.00 – Za śp. Jana Janię (17 r. śm.), żonę Genowefę i syna Czesława
16.30 – Za śp. Wiktorię i Jana Stachura i zmarłych synów
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NABOŻEŃSTWO
CZTERDZIESTOGODZINNE

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą
historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania
w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo
czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię przez
40 lat... Dawniej to nabożeństwo najczęściej służyło jako wprowadzenie do
Wielkiego Postu, dzisiaj natomiast nie tyle może chodzi o samą liczbę czterdziestu godzin trwania nabożeństwie, ile o dłuższą adorację Jezusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie, o wynagradzanie i przebłaganie za grzechy i
umocnienie wiary całego Kościoła.
To tradycyjne nabożeństwo, przeżywane na początku Wielkiego Postu,
gromadziło na modlitwie adoracyjnej licznych wiernych… Zechciejmy powrócić do tej pobożnej praktyki, ofiarując czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i prosząc z wiarą o zatrzymanie niszczącej wojny na
Ukrainie, opamiętanie dla tych, którzy ją wywołali i pojednanie zwaśnionych
stron. Błagajmy o zachowanie nas i wszystkich narodów od nieszczęścia
wojny światowej, wojny nuklearnej, i o nawrócenie. Wielki Post jest czasem
danym nam na duchową przemianę i podjęcie pobożnych aktów wynagradzających: modlitwy, postu i jałmużny. Wykorzystajmy go dobrze…
Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, przeżywane zaraz po przyjęciu znaku
popiołu, niech stanie się początkiem dobrego wykorzystania Wielkiego Postu
i przygotowania do celebrowania Tajemnic Paschalnych. Korzystajmy więc z
nabożeństw pasyjnych, Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także z Rekolekcji,
które rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego Postu. Nie usprawiedliwiajmy
się brakiem czasu, pandemią, czy innymi okolicznościami… Zachęcajmy się
nawzajem, szczególnie uwrażliwiając dzieci i młodzież, dając im dobry przykład. A kiedy nie będzie możliwym przyjść do kościoła, to wtedy te Nabożeństwa każdy może odprawić sam „w swojej izdebce”, otwierając książeczkę do
nabożeństwa. Ciekawą pomocą niech będzie tzw. Zdrapka Wielkopostna,
gdzie na każdy dzień przygotowana została jakaś dobra myśl, podpowiedź, zachęta… Warto ją wziąć do ręki, aby stała się towarzyszem drogi i zachętą do
otwarcia Pisma Świętego. Także dekoracja wielkopostna jest taką zachętą, zatytułowaną: SŁOWO BOŻE, PROWADŹ! Pozwólmy się więc poprowadzić
Duchowi Świętemu…
Dla nas czas Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy będzie także czasem
przygotowania do szczególnego wydarzenia, jakim będzie Nawiedzenie
Ikony Świętej Rodziny (Ikona przybędzie do naszej świątyni w sobotę, 30
kwietnia o godz. 16.00 i pozostanie przez całą dobę, do godz. 15.00 w niedzielę, 01 maja). Ta peregrynacja niech stanie się okazją do modlitwy za
nasze rodziny i małżeństwa.

PROGRAM NABOŻEŃSTWA
CZTERDZIESTOGODZINNEGO
Pierwszy Czwartek, 03 marca
Rozpoczęcie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.
* od godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka
do Bożego Miłosierdzia i Nieustająca Nowenna do bł. Bronisława
Markiewicza, a w czasie adoracji okazja do spowiedzi
- rozpoczęcie Nowenny do św. Andrzeja Boboli w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
* o godz. 18.00 Msza św. o Najświętszej Eucharystii.

PONIEDZIAŁEK, 28 lutego
7.00 – Za dusze czyśćcowe
18.00 – Dziękczynna z okazji 95 urodzin Józefy
18.00 – Za śp. Krystynę Popek z intencji syna Pawła z żoną

Pierwszy Piątek, 04 marca
* od godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszopiątkowa.
- dzień modlitwy i postu za grzechy wykorzystania seksualnego
nieletnich
* o godz. 17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
* o godz. 18.00 Msza św. o św. Kazimierzu.

ŚRODA, 02 marca - POPIELEC
7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 – Za śp. Helenę i Stanisława Pietrzyk
18.00 – Za śp. Helenę Tylek, męża Józefa, Annę i Helenę Baran, Stanisława Żelaznego
18.00 – Za śp. Zofię Woźniak

Pierwsza Sobota, 05 marca
* od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
do spowiedzi.
* o godz. 17.30 Różaniec Fatimski.
- odnowienie Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
* o godz. 18.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu, 06 marca
* po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka
do Bożego Miłosierdzia i adoracja w ciszy do następnej mszy.
Zachęcamy parafian do podjęcia indywidualnej modlitwy:
- po Mszy św. o godz. 7.00: Róże Żywego Różańca.
- po Mszy św. o godz. 9.00: Akcja Katolicka i Rodziny z Koźmic Wlk.
- po sumie od 12 - 13: Wspólnota bł. Bronisława, Galilea i Rodziny
z Gorzkowa.
- od godz. 13 - 14: Rodziny z Raciborska.
- od godz. 14 - 15: Rodziny z Bieńkowic.
* o 15.30 Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym,
uczczenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego i Zakończenie
Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(28 lutego – 13 marca 2022)

Pierwszy WTOREK, 01 marca
7.00 – Za śp. Ryszarda Marca z intencji rodziców i rodziny Agnieszki
18.00 – Za śp. Helenę Skalską, męża Stanisława i zięcia Tadeusza
18.00 – Za śp. Wacława Ślęczkę z intencji brata Stanisława z rodziną

Pierwszy CZWARTEK, 03 marca
7.00 – Za śp. Jana Kanię w 1 r. śmierci
18.00 – W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i o nowe powołania
18.00 – Za śp. Stanisława Hajduka (12 r. śm.) i żonę Rozalię
Pierwszy PIĄTEK, 04 marca – św. Kazimierza
7.00 – Za śp. Antoniego Krawczyka (48 r. śm.), żonę Annę i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Kazimierę Kępa i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Juliannę Wandas, męża Józefa i zmarłych z rodziny
Pierwsza SOBOTA, 05 marca
7.00 – Za śp. Annę Grochal (63 r. śm.), męża Józefa i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Mieczysława Chlebdę i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Kazimierza Pietrzyk
I NIEDZIELA W. Postu, 06 marca
7.00 – Za parafian
9.00 – Za śp. Mieczysława Łukasika (18 r. śm.), żonę Krystynę, rodziców
i syna Romana
11.00 – Za Adama Gabrysia i zmarłych rodziców
11.00 – Za sp. Krystynę Popek w 30-tym dniu po śmierci
16.30 – W intencji Angeliki z okazji 18-tych urodzin

