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Od początku obecnego roku kalendarzowego w naszej parafii  

o godz. 15.00 odzywa się sygnaturka, przypominająca o przesłaniu 

przekazanym św. Siostrze Faustynie przez Pana Jezusa. 

 

 W październiku 1937 r. w Krakowie w bliżej nie opisanych przez sio-

strę Faustynę okolicznościach, polecił Pan Jezus czcić godzinę swej 

śmierci: „Ile razy usłyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią zanurzaj się ca-

ła w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszech-

mocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej 

chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy.” Pan Jezus dość do-

kładnie określił sposoby modlitwy właściwe dla tej formy kultu Miłosierdzia 

Bożego: „Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile Ci na to 

obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przy-

najmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne 

miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. A jeżeli nie możesz wstąpić do 

kaplicy pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką 

chwilę”. 

 Ksiądz Różycki wylicza trzy warunki wysłuchania modlitw zanoszo-

nych w tej godzinie: modlitwa ma być skierowana do Jezusa, ma mieć 

miejsce o godzinie trzeciej po południu, ma się odwoływać do wartości i 

zasług męki Pańskiej. W tej godzinie obiecał Pan Jezus „(…) uprosisz 

wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata 

całego - Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.”. 

 



KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ  

WDZIĘCZNY ZA OGŁOSZENIE  

ROKU ŚWIĘTEGO MIŁOSIEDZIA 

Po ogłoszeniu  Roku Miłosierdzia wyrazy najgłębszej wdzięczności  

przekazał Ojcu Świętemu Franciszkowi  

ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. 

Umiłowany Ojcze Święty, 

 W Krakowie gdzie znajduje się światowe centrum nabożeństwa do 

Bożego Miłosierdzia, z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wczo-

raj w drugą rocznicę swego wyboru na biskupa Rzymu i Pasterza Kościo-

ła powszechnego, Ojciec Święty podjął decyzję o ogłoszeniu Roku Świę-

tego Miłosierdzia. Kościół będzie przeżywał ten jubileusz w świetle słów: 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec…” (Łk. 6, 36) 

 Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że właśnie podczas tego nadzwy-

czajnego Roku Świętego będzie miał miejsce w Krakowie Światowy Dzień 

Młodzieży 2016, w którym będzie uczestniczył Ojciec Święty! Nie mogli-

śmy sobie wyobrazić lepszej zbieżności! Podczas tego Światowego Dnia 

towarzyszyć nam będą słowa Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią” (Mt. 5,7). 

 

Ojcze Święty, proszę 

przyjąć wyrazy naszej 

najgłębszej wdzięczno-

ści za tę prawdziwie 

opatrznościową inicja-

tywę duszpasterską. 

W jedności modlitwy i 

Eucharystii. 

Stanisław kard. Dziwisz 

Metropolita Krakowski 

 

 

Symbole ŚDM 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
•Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
● Dzisiaj w Panewnikach o godz. 1400 Adoracja Apostolstwa Chorych. 
● 25 stycznia w poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie z młodzieżą 
przygotowującą się do bierzmowania. 

● W środę o godz. 800 Msza św. szkolna.  

•W czwartek Adoracja Przenajświętszego Sakramentu o godz. 1730. 

•W ostatnią niedzielę stycznia Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących  
do Panewnik. Początek w Bazylice o godz. 1200.  

•Codziennie przed Mszą św. Spowiedź św. 

• W Kancelarii Parafialnej oraz w Zakrystii przyjmowane są Zalecki na czas 
Drogi Krzyżowej. 
● W przyszłą niedzielę Nieszpory o godz. 16.00. W ramach Nabożeństwa wy-
stąpi Grupa MAŁY ARTYSTA z zabrzańskiej szkoły gry na skrzypcach metodą 
SUZUKI. Dzieci od najmłodszych lat uczą się gry na skrzypcach przez zabawę. 
Najmłodsi uczniowie mają 3 lata. Od pierwszych lekcji grają utwory takich mi-
strzów jak Bach, Vivaldi czy Mozart, które kształtują wrażliwość na piękno  
i emocje. Dzieci bardzo dużo koncertują – w występach biorą udział zarówno 
Ci najbardziej doświadczeni uczniowie jak i ci, którzy właśnie rozpoczęli naukę, 
prezentując prawidłową postawę przy instrumencie lub doskonały „ukłon”. 
W wykonaniu uczniów kolędy, a także utwory wyuczone poprzez codzienne 
powtarzanie i naśladownictwo – głównie swoich rodziców. 

•W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- O zaletach stałego konfesjonału, gdzie można spokojnie, bez pośpiechu po-
rozmawiać i szczerze wyznać grzechy.  
Ponadto w Gościu: 
- o polskim księdzu, który założył największy dziś szpital okulistyczny w Chi-
nach; 
- specjalny dodatek „Gest na miarę epoki” poświęcony wymianie listów pomię-
dzy episkopatami Polski i Niemiec w 1965 roku: To wtedy padły słynne słowa: 
„Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. 
W Małym Gościu Niedzielnym: 
-  wyjątkowa ramka na obrazek, zdjęcie, którą własnoręcznie można ozdobić. 
A także: 
- głaskała tygrysa i przytulała krokodyla. O reporterce Neli, która w wieku dzie-
sięciu lat ma już za sobą kilka podróży dookoła Ziemi; 
- plakat z Lionelem Messim, zwycięzcą plebiscytu „Złota Piłka 2016”. 

•Kolekta zebrana w przyszła niedzielę przeznaczona jest na potrzeby parafii. 
„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 25 do 31 stycznia 2016 r. 

25 I 
Poniedziałek 

Święto  

Nawrócenia  

św. Pawła Ap. 

g. 1800 - Za ++ rodziców Józefa i Marcelinę Fojt, siostry: Jadwigę, 

Emilię, Martę, Pelagię, braci: Czesława, Alojzego, Anto-

niego oraz Zygmunta Połap i wnuka Mariusza 

 

26 I 

Wtorek 
Wsp. św. św. 

bpów Tymote-

usza i Tytusa 

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Klopek                                     

27 I 

Środa 
Wsp. bł. Jerzego  

Matulewicza 

g. 800 Msza św. szkolna 

- Za + Zygmunta Pietrzyk 

28 I 

Czwartek 
Wsp. św. Tomasza 

z Akwinu 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Różę Wystrach, męża Józefa oraz brata Mariana 

29 I 

Piątek 
Wsp. św. Anieli 

Merici 

g. 1800 - Za + Helenę Cudok w 15. rocznicę śmierci 

30 I 

Sobota 
 

g.1300 

g. 1800 

Ślub rzymski: Pillich - Wawrzynek 

- Za + Kazimierza Mucha w 7. rocznicę śmierci 

 

31 I 
 

4. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1600 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Czaja w rocznicę śmierci 

- Za parafian 

Nieszpory 

- Za + Bibiannę Kurpanik od pewnej rodziny zamiast kwia-

tów 


