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CZAS ŁASKI 

 Rok Święty Miłosierdzia obchodzony jest w całym Kościele po-

wszechnym. W Polsce takim szczególnym miejsce jest sanktuarium Bo-

żego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, światowe centrum Miłosier-

dzia Bożego. Jego rektor, ks. dr Franciszek Ślusarczyk, mówi, że „Rok 

Święty to szczególny czas łaski od Pana, wezwanie do przebacza-

nia, korzystania z darów Bożego Miłosierdzia poprzez wejście w bo-

gactwo Dobrej Nowiny i moc świętych sakramentów, a zarazem we-

zwanie do miłości wzajemnej”. 

 Jak zauważa rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ogłoszenie 

przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego poświęcone-

go tajemnicy miłosierdzia jest bardzo wymownym znakiem czasu dla Ko-

ścioła oraz współczesnego świata. „Dziś po upływie piętnastu lat od ka-

nonizacji Siostry Faustyny, widzimy już z całą ostrością, że tych bole-

snych doświadczeń, które budzą niepokój czy wprost przerażenie, jest 

coraz więcej. To nie tylko dramat i niepokój Ukrainy, Syrii, Iraku, Ziemi 

Świętej, czy ostatnie zamachy w Pakistanie i bestialskie napady na sio-

stry zakonne w Indiach, lecz również gwałtowne ataki na ludzką god-

ność, tożsamość, najgłębsze powołanie człowieka, poprzez negowanie 

wartości tradycyjnej rodziny oraz podanie w wątpliwość podstawowych 

norm moralnych. Konsekwencje manipulacji genetycznych czy lansowa-

nia ideologii gender pod osłoną pięknych haseł nowoczesności czy po-

stępu mogą i powinny budzić głęboki niepokój o przyszłość. Pomiędzy 

słowem „postęp” a „podstęp” jest różnica tylko jednej litery, dlatego łatwo 

wpaść w taką pułapkę, która ostatecznie zniewala, degraduje i może 

ogłupić człowieka - podkreśla kapłan i dodaje - „Wiemy, że spojrzenie   



Jana Pawła II było spojrzeniem przez pryzmat dwóch zgubnych ideolo-

gii: nazizmu i komunizmu, które przyniosły światu tak potworne znisz-

czenie. Papież Franciszek ma za sobą podobne doświadczenia, znając 

także niełatwe realia Ameryki Łacińskiej, gdzie strefa nędzy i napięć 

społecznych jest niejednokrotnie wprost przerażająca. W jego ustach 

słowo „miłosierdzie” jest obecne od pierwszych dni pontyfikatu nie tylko 

w nauczaniu, lecz i w sposobie kontaktu z ludźmi oraz szukaniu sposo-

bów, by zaradzić ludzkiej nędzy i wlać w ludzkie serca nadzieję. Dlatego 

warto powracać do słów św. Jana Pawła II, który mówił w krakowskich 

Łagiewnikach, że „w miłosierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek 

szczęście.” 

 Ksiądz Ślusarczyk podkreśla, że dzięki opatrznościowej decyzji Oj-

ca Świętego Światowe Dni Młodzieży w Krakowie będziemy przeżywać  

w Roku Świętym w blasku Bożego miłosierdzia, podejmując wspólnie  

z całym Kościołem to ewangeliczne wezwanie:”Błogosławieni miłosier-

ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. „Ufamy więc, że spełnią się 

prorocze słowa Jana Pawła II, który nas zapewnił, że światło Boże-

go Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na 

nowo poprzez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludz-

kie drogi na obecnym etapie dziejów, by stawały się coraz bardziej 

drogami prawdy, przebaczenia, pokoju i wzajemnej miłości” - za-

znaczył rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie– Łagiewni-

kach. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1600, w trakcie których wy-
stąpi Grupa MAŁY ARTYSTA z zabrzańskiej szkoły gry na skrzypcach 
metodą SUZUKI. 

• Jutro odwiedziny chorych - zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  
• We wtorek 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego, 

które kończy cykl uroczystości związanych z objawieniem się Słowa 
Wcielonego. Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym 
Kościele jako Dzień Modlitw w intencji katechizacji dorosłych oraz Świa-
towy Dzień Życia Konsekrowanego. Po każdej Mszy św. święcenie 
gromnic. Po Mszy św. o godz. 1700 procesja i poświęcenie świec dzie-
ciom Pierwszokomunijnym. 

• W środę po Mszach św. udzielane będzie błogosławieństwo św. Błażeja.  
• 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” spotkają 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 Krzyżowej. 
• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
 - po co poszli do zakonu? – sześć poruszających historii na ostatni 
 dzień Roku Życia Konsekrowanego. 
Ponadto w Gościu 
 - jednym z ojców zjednoczonej Europy był Alcide de Gasperi. Każdą 
 ważną decyzję polityczną poprzedzał długą modlitwą. Dziś włoski poli
 tyk jest kandydatem na ołtarze; 
 - jaka będzie radiowa Jedynka? – pierwsza rozmowa z nowym szefem 
 Programu I Polskiego Radia; 
• Kolekta zebrana w Święto Ofiarowania Pańskiego przeznaczona będzie 

na Zakony Kontemplacyjne. 
•   Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby archi-

diecezji.  „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. od 1 do 7 lutego 2016 r. 

1 II 
Poniedziałek 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

2 II 

Wtorek 
ŚWIĘTO 

OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO 

g. 700 

g. 1700 

g. 1900 

- Za parafian 

- Za ++ Jana i Agnieszkę Bieniek, syna Zygfryda oraz teściów 

- Za + babcię Edytę Kempa w rocznicę śmierci 

3 II 

Środa 
Wsp. św. Błażeja  

i św. Oskara 

g. 700 

 

g. 800 

- Za + Pelagię Dudziński od członków Bractwa Żywego Ró-

żańca 

- Za + Zygmunta Pietrzyk 

4 II 

Czwartek 
I czwartek 

 

g. 700 

 

 

 

 

g.1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie Duchowieństwa oraz z prośbą o opiekę Bożą  
i zdrowie dla duszpasterzy pracujących w naszej parafii i z 
niej pochodzących od ofiarodawców  

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Zygmunta Czaja od członków chóru Lutnia 

5 II 

Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-
dzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych na-
szej parafii od ofiarodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierw-
szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

6 II 

Sobota 
I sobota 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różań-
ca 
- Za ++ Dorotę Jeglinka oraz Helenę Winszczyk  

7 II 
 

5. NIEDZIE-

LA 

ZWYKŁA 

 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej, 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 

Serca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 

Opiekę Bożą i zdrowie dla Teresy i Joachima Plaza z okazji 

urodzin, o błogosławieństwo Boże dla rodziny oraz w pewnej 

intencji 

- Za + Oskara Kwil 

Nieszpory 

- Za + Bibiannę Kurpanik od sąsiadów z ulicy Kłosowej i Ro-

dzinnej zamiast wieńca 


