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 Dzień 2 lutego poświęcony jest życiu konsekrowanemu.  

 Wezwanie Jezusa Chrystusa (por. Mt 5, 48): „Bądźcie doskonali, jak doskonały 

jest wasz Ojciec niebieski” oraz słowa Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Ko-

ryntian w niezwykły sposób przemawiają do serca i uwydatniają oblubieńczy rys miło-

ści człowieka do Boga.  

 Dzień 2 lutego poświęcony jest życiu konsekrowanemu. Święty Jan Paweł II  

poświęcił temu tematowi adhortację apostolską Redemptionis donum i dlatego warto 

przypomnieć treści w niej zawarte. Ojciec Święty pisze: „Powołanie na drogę rad 

ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa, która jest 

miłością odkupieńczą”, podkreślając, że to spotkanie skierowane jest do określonej 

osoby i staje się miłością wybrania. Miłość w ten sposób wyrażona ogarnia i przemie-

nia całą osobę, jej duszę i ciało. Z papieskiego przesłania jasno wynika, że rady 

ewangeliczne są znakiem oddania się Chrystusowi i czynią z naszego życia - według 

wyrażenia św. Tomasza - swego rodzaju całopalenie złożone Bogu. Konsekracja za-

konna jest znakiem zakorzenienia się w Chrystusie i wyrazem miłości. Istotą rad 

ewangelicznych i ich celem jest uwielbienie Boga i służba Kościołowi. Ojciec Święty 

Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. powiedział do 

osób konsekrowanych, z którymi spotkał się 9 czerwca w kościele Mariackim w Kra-

kowie: „Kościół nie może być bez Was, nie może żyć pełnym życiem bez Was, nie 

może być czytelnym znakiem bez Was. Bardzo nieszczęśliwe są kraje, w których 

Was nie ma”.  

 Z ożywczego pragnienia, by jak najpiękniej wypełnić posłannictwo Chrystusa 

dla świata i pielgrzymującego ludu Bożego, zrodził się dar życia konsekrowanego, 

odzwierciedlony w sposób heroiczny właśnie w radach ewangelicznych, które przez 

wspólnotę zakonną promieniują jak wschodzące słońce i ogrzewają Kościół, pobu-

dzając do miłowania każdego człowieka.  

 Duch, a w tym Duchu zawarta miłość Chrystusa, przez śluby: czystości, ubó-

stwa i posłuszeństwa, w sposób najbardziej przekonujący przemawia do konkretnego 

człowieka. Osoby konsekrowane przez ślub czystości świadczą, że całe swe życie 

jednoczą z Chrystusem i oddają je w tym celu, by Jego miłością przemieniać i uboga-

cać świat i człowieka.  



Przez ślub ubóstwa stają się przeciwstawieniem dla świata konsumpcyjnego. Pokazują, 

że wielkość człowieka nie leży w tym, by „mieć”, lecz by „być”, dają wspaniałe świadec-

two dążenia do królestwa Bożego i swą postawą wskazują drogę do tego królestwa. Ślu-

bując posłuszeństwo, ukazują, że Chrystus swoim posłuszeństwem ubogacił świat, bo 

aby wypełnić wolę Ojca, stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Osoby konsekrowa-

ne w duchu wolnego wyboru, w wolności dzieci Bożych - jak mówi św. Paweł, Apostoł 

Narodów - dają „wspaniałe świadectwo majestatowi i miłości Boga oraz jedności w Chry-

stusie” (Redemptoris missio, 69).  

 Cały Kościół święty wraz z Papieżem Janem Pawłem II docenia wielki wkład każ-

dej osoby i poszczególnych rodzin zakonnych, które z tak ogromnym poświęceniem, w 

każdej epoce dziejów, oddają się służbie Kościołowi. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

powiedziała: „W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością”. Słowa te stały się natchnie-

niem dla Ojca Świętego podczas pisania wspomnianej adhortacji. Odnosząc się do nich, 

Papież zanotował: „Istotnie, życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła”.  

 

Asceta i myszka 

  Pewien wielki i znany na całym świecie święty asceta mieszkał w ukrytej jaskini. Przez 

cały dzień zagłębiał się w medytacji, a jego myśli były zawsze zwrócone w stronę Boga. 

     Jednak pewnego dnia, kiedy oddawał się rozmyślaniu, z dziury wyszła myszka i za-

częła obgryzać mu sandały. Pustelnik otworzył oczy ze wściekłością. 

     - Dlaczego mi przeszkadzasz medytować? 

     - Bo jestem głodna - zapiszczała żałośnie myszka. 

     - Uciekaj stąd, paskudztwo - krzyknął asceta - jak śmiesz przeszkadzać mi właśnie 

wtedy, kiedy rozmawiam z Bogiem? 

     - Ciekawe w jaki sposób udaje ci się z Nim porozumieć - zapytała myszka - jeśli nie 

potrafisz rozmawiać nawet ze mną? 

 

Trwają obchody 90. rocznicy ustanowienia diecezji katowickiej. Chorych, niepełnospraw-
nych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy do udziału w  archidiecezjal-
nej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 10-16 maja br. Prze-
jazd zaplanowano specjalnym pociągiem.  Koszt pielgrzymki: 1950 zł + 150 Euro. Infor-
macje i zapisy: Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, www.pielgrzymki.katowice.pl, tel. 32 
356 90 50, 519 546 303. 
W niej zawiera się: 
• przejazd pociągiem Katowice – Lourdes (t/p); 
• ubezpieczenie; 
• transfery autokarowe w Lourdes: dworzec SNCF – zakwaterowanie (t/p); 
• zakwaterowanie; 
• wyżywienie w Lourdes; 
• realizację programu na terenie sanktuarium: oprowadzanie po sanktuarium,  
   bilety wstępu; 
• opiekę przewodników i wolontariuszy; 
• pakiet żywieniowy na podróż powrotną z Lourdes do Katowic. 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 

• W poniedziałek 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego, które 

kończy cykl uroczystości związanych z Objawieniem się Słowa Wcielonego. Jest to 
także Dzień Modlitw w intencji katechizacji dorosłych. Święto Ofiarowania Pańskiego 
jest obchodzone w całym Kościele jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ko-
lekta zebrana w tym dniu przeznaczona jest na Zakony Kontemplacyjne. Po każdej 
Mszy św. święcenie gromnic. 

• W czwartek przypada wspomnienie św. Agaty. Po Mszach św. odbędzie święcenie 

chleba i wody. 

• W czwartek po porannej Mszy św. - adoracja Najświętszego Sakramentu. 

• W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Zapraszam 

do Komunii św. wynagradzającej.  

• Członkowie Bractwa „Żywego Różańca” spotykają się w sobotę o godz. 700 na Mszy 

św. porannej i nabożeństwie. 

• Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

• W kancelarii parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na czas Drogi Krzyżo-

wej. 

• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Druga część (cztery ostatnie odcinki) pasjonującego filmu o świętej Teresie z Ávila. Hisz-
pański serial został zrealizowany z wielką dbałością o prawdę. Ukazuje dzieje powołania 
św. Teresy, jej głębokiego nawrócenia oraz niezwykłych przeżyć mistycznych. Film w 
zgodnej opinii znawców życia świętej jest bardzo udaną próbą pokazania jej życia na tle 
epoki, ówczesnego społeczeństwa i Kościoła. 
Ponadto w Gościu 
- kilka lat temu było o nim głośno w całej Polsce. Krakowski rzeczoznawca majątkowy 
miał rzekomo niewłaściwie wycenić zwracane Kościołowi nieruchomości w podwarszaw-
skiej Białołęce. Kiedy miesiąc temu sąd oczyścił go z postawionych zarzutów, nikt z 
wcześniejszych oskarżycieli nie przeprosił ani jego, ani Kościoła. 
- do klasztoru wstępuje się po to, by umrzeć – rozmowa o rozeznaniu powołania 
●   Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.  „Bóg 
zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc w piątek 13 lutego br. o godz. 17 podniesie ko-
ściół św. Walentego w Bieruniu Starym do godności Sanktuarium św. Walentego. 
W imieniu bieruńskich duszpasterzy, czcicieli św. Walentego, małżeństwa, rodziny oraz 
przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, a także chorych i doświad-
czonych cierpieniem, zapraszamy na Msze św. za  wstawiennictwem tego Świętego 
w każdą sobotę o godz. 1000. W  pozostałe dni tygodnia Msze św. w Sanktuarium 
św. Walentego sprawowane będą o godz. 800, a w niedziele o 830. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 2 do 8 lutego 2015 r. 

2 II 
Poniedzia-

łek 

ŚWIĘTO 

OFIAROWAN. 

PAŃSKIEGO 

DZIEŃ ŻYCIA 

KONSEKRO-

WANEGO 

g. 700 

 

 

 

g. 1700 

 

g. 1900 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Gromnicznej z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą, zdrowie  

i szczęśliwą podróż dla Stefanii 
po Mszy św. święcenie gromnic 

- Za + Wiktorię Kusz jako 30. dniowa 

świecenie gromnic i procesja 

- Za ++ rodziców Jana i Klarę Warzecha 
po Mszy św. święcenie gromnic 

3 II 

Wtorek 
Wsp. św. Błażeja  

i św. Oskara 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Teresę Szoepy od członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za + Grzegorza Zajusz jako 30. dniowa 

 

4 II 

Środa 
. 

g. 700 

 

 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Częstochowskiej z podzię-

kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 

Anieli Pietrzyk z okazji 85. rocznicy urodzin                         

5 II 

Czwartek 
I czwartek 

Wsp.św.Agaty 

dz. i męcz 

g. 700 

 

 

 

 

g.1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświęce-
nie Duchowieństwa oraz z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 
duszpasterzy pracujących w naszej parafii i pochodzących z niej 
od ofiarodawców                      święcenie chleba i wody św. Agaty 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii od ofia-

rodawców                              święcenie chleba i wody św. Agaty 

6 II 

Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie 
za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii od 
ofiarodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Wczesnoko-
munijne, ich rodziców i chrzestnych 

7 II 

Sobota 
I sobota 

g. 700 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Święte-
go za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
- Za + Edwarda Jaworek w 10. rocznicę śmierci oraz w dniu uro-

dzin, ++ z rodzin Jaworek, Pluciński, Nieurzyła i Drońka 

8 II 
 

5. NIEDZIE-

LA 

ZWYKŁA 

 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej, 

- Za + Jana Bernaś w 3. rocznicę śmierci 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie dla Jo-

lanty Kowalcze z okazji urodzin 

Nieszpory 

- Za parafian 


