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Moi Kochani!

Rozpoczniemy w najbliższą Środę Popielcową czas
Wielkanocnej Pokuty. Wszystkich Was zachęcam do szczególnej pracy nad sobą, do
nawrócenia serc. Każdy z nas każdego dnia winien się nawracać i stawać się
świętszym bo nasz Bóg jest Świętym. Pomogą na w tym nabożeństwa pokutne takie
jak DROGA KRZYŻOWA i GORZKIE ŻALE.
Już rok czasu cały świat i my także zmagamy się z pandemią, która tak bardzo
doświadcza nas, nasze rodziny i bliskich, wszystkich
ludzi szczególnie chorych i samotnych. W tym
trudnym czasie uczymy się żyć i funkcjonować także
na płaszczyźnie duchowej, bo okazuje się że bez siły
ducha, bez oparcia na Bogu i zaufaniu w Jego
Opatrzność nie damy rady przetrwać!!!.
Rozpoczynając więc czas Wielkiego Postu starajmy się
umocnić ducha wiary w nas. Wykorzystajmy to co
daje nam Matka Kościół - aby przez Adorację
Droga Krzyżowa - Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwa Drogi
Piątek godz. 18.00 Krzyżowej i Gorzkich Żali, sakramentalną
spowiedź, nabożne uczestnictwo w Eucharystii i
podjęcie postu i pokuty (modlitwa, czyny
Gorzkie Żale miłosierdzia i jałmużna), nabrać sił i mocy by iść
razem
dalej opierając się temu wszystkiemu co niesie
Niedziela
pandemia i jej skutki. Razem będąc przy Bogu,
godz. 15.15
umocnieni Jego łaską nic nie zdoła nas pokonać! Tego
bądźmy pewni!
- W najbliższe dni dziś, Poniedziałek, Wtorek
zachęcamy do trwania na Adoracji Najświętszego
Sakrament (choć 10 min z Jezusem...)
- Środa Popielcowa - Msze św. 7.30, 10.00, 17.00,
19.00
- Piątek godz. 18.00 DROGA KRZYŻOWA z
wypominkami za zmarłych.
- Niedziela godz. 15.15 GORZKIE ŻALE z kazaniem
pasyjnym.

Intencje mszalne od 15-28.02.2021
PONIEDZIAŁEK 15.02.2021
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
7.30 - I Za + Józefa Czekala (p)
II Za + Wiesława Roszkowskiego z ok. urodzin o radość nieba.
Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu
18.00 - Zakończenie Adoracji i Msza św.
Za śp. O. Mariana Nowak OMI o radość nieba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 16.02.2021
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
7.30 - Za + Franciszka Kozbubek (p)
Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu
18.00 - Zakończenie Adoracji i Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Marii Mikołajczak i Teresy Baranowskiej z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę i dary Ducha Świętego dla Adeli i Marioli z ok. urodzin.
5. Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie w p. int.
6. Za + mamę Jadwigę Kamuzela w 10 rocz. śmierci + ciocię Annę Kulawik w 5 rocz. śmierci o
radość nieba.
7. Za śp. Kuzyna Marka Ślusarczyka o radość nieba.
8. Za + męża Antoniego Pietrek w 13 rocz. Śmierci.
9. Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Streitzberger o radość nieba.
10. Za + Marka Patelczyk w 30 dzień po śmierci o radość nieba.
11. Za + Eugeniusza o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA POPIELCOWA 17.02.2021
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za ++ rodziców Zofię i Adama Miller + 2 synów Romana i Władysława ++ z pokr. z obu stron.
10.00 - Za śp. Terese Wawrzyniak w 30 dzień po śmierci.
17.00 - Szkolna. Za ++ rodziców i dziadków Mariannę i Zygmunta Olszowy.
19.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę dary Ducha św. w int. Anny Sztuckiej z ok. 40 rocz. urodzin w int. Bartosza
Sztuckiego z ok. 13 rocz. urodzin oraz w int. całej rodziny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 18.02.2021
18.00 - I Za śp. Stanisława Biernackiego (p)
II Za śp. męża, ojca i dziadka Stefana Głąb w 11 rocz. śmierci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 19.02.2021
7.30 - Za + Tadeusza Witos (p)
18.00 - DROGA KRZYŻOWA z wypominkami za zmarłych
18.00 - Za ++ Elżbietę i Gerarda Moszko ++ z pokr. z obu stron.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 20.02.2021
7.3 0 - Do Bożego Miłosierdzia za + Janinę Ołdak w I rocz. śmierci ++ z rodziny.

18.00 - Przez wstawiennictwo MBNP i do Miłosierdzia Bożego dziękując za otrzymane łaski i
szczęśliwie przeżyte lata prosząc o dalszą opiekę w int. Mojej i synów z rodzinami w p. int.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.02.2021
7.30 - Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Niewęgłowskich ++ rodzeństwo Jana, Józefa, Stanisława,
Marię, Janinę i Alinę i Stanisława i za + Leszka.
10.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Maksymiliana Kopiec z ok. 80 rocz. urodzin.
11.30 - W int. Parafian
15.15 - GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym.
16.00 - Za + Alicję Wojtowicz w 2 rocz. śmierci o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 22.02.2021 święto Katedry św. Piotra
7.30 - I Za śp. Marię Podlyska (p)
II Za śp. Irenę Józefowską (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 23.02.2021
7.30 - Za śp. Jana Szymaczek (p)
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Magdaleny Tałan, Heleny Kapała, Eryka Plucik, Wilhelma Kubickiego, Hildegardy
Białowąs, Kazimiera Delmanowicz, Maksymilian Kopiec z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę i dary Ducha św. w int. Łukasza Citak z ok. Urodzin.
5. Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie w p. int.
6. Za ++ rodz. Helenę i Mikołaja Starczewski ++ dziadków z obu stron + Konrada Preisner + Zofię
Drobisz ++ z rodzin Starczewski, Lucyga i Drobisz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 24.02.2021
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za + Marię Wszołek (p)
II Za + Rozwitę Drzymała (p)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 25.02.2021
18.00 - I Za śp. Tadeusza Witos (p)
II Za + Pawła Czekala (p)
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 26.02.2021
7.30 - Za + Marka Patelczyk (p)
18.00 - DROGA KRZYŻOWA z wypominkami za zmarłych
18.30 - Msza św. Za + Barbarę Kozłowską w 30 dzień po śmierci ++ z rodziny Kozłowskich i
Koniecznych ++ z rodziny Seidel i Sedlaczek i dusze w czyśćcu cierpiące.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 27.02.2021
7.30 - Za + Marię Kasperczyk-Rekus (p)
17.00 - 18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.

18.00 - Za + mamę Małgorzatę Dronia + bratową Joannę ++ dziadków ++babcie ++ z rodzin
Dronia-Alder i dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
28.02.2021
7.30 - Za + męża Oswalda Szulc ++ rodziców i teściów ++ z całego pokrewieństwa.
8.45 - w j. Niem. Za żyjących i zmarłych członków DFK Blachownia.
10.00 - Za ++ rodziców Janinę i Zbigniewa Nowak, ++ rodziców Władysławę i Władysława
Gorzkowskich ++ z pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 - Msza św. Szkolna. Za + Bogumiłę Rasztar w 3 rocz. śmierci o radość nieba.

- sakrament pokuty przed Mszą św. pół godziny i w sobotę od 17.00-18.00.
Czy będą w tym roku rekolekcje? - Jeśli będzie można je bezpiecznie przeprowadzić
to będą - są zaplanowane na ostatni tydzień przed świętami - da Bóg że to się uda
wszyscy tego potrzebujemy!!!.
Wasz Proboszcz Ks. Jerzy

Refleksja na Niedzielę
„Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego,
podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem,
szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni”.
Czy komuś jeszcze przeszkadza, że po sąsiedzku mieszka młoda para bez
sakramentu małżeństwa? „Takie czasy, co zrobić?”. Czy rozpadające się z hukiem
małżeństwo staje się dla krewnych i przyjaciół wyrzutem sumienia? Czy
mieszkająca na tej samej ulicy samotna i biedna starsza pani jakkolwiek prowokuje
nas do myślenia, albo działania? Wszystkie te sytuacje powinny w jakimś stopniu być
dla nas gorszące. Czy jednak o takie zgorszenie w Biblii chodzi?
Arcybiskup Grzegorz Ryś podpowiada, że zgorszyć kogoś to dosłownie „uczynić go
gorszym”. Chodzi więc o zachowanie, które nie pomoże bliźniemu na drodze do
świętości, w jakiejś mierze osłabi jego wolę, zjednoczenie z Chrystusem, albo i
zdolność do kochania. Choć nasz świat jest naszpikowany małymi kompromisami ze
złem, to czy łatwo jest zgorszyć bliźniego w tym właściwym sensie?
Zdarza się, że unikanie zgorszenia powoli przeradza się w styl życia, który można
streścić w haśle „bo co ludzie powiedzą?”. Od tego już krótka droga do postawy,
którą papież Franciszek nazywa duchową światowością, która „polega na szukaniu
chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały Pana” i „łączy się ze staraniem
o zachowanie pozorów”.

