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PLAN   ADORACJI   WYNAGRADZAJĄCEJ   
 

900 Msza św. i wystawienie Przenajświętszego Sakramentu 
 adorują wszyscy obecni w kościele 
1000 Zespół Charytatywny  
1100 Czciciele Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego 
1200 Bractwo „Żywego Różańca” 
1300 Emeryci i Renciści 
1400 Matki 
1500 Parafianie, posiadający wolny czas 
1600 Dzieci szkolne 
1630 Młodzież i mężczyźni 
1800 Zakończenie Adoracji i Msza św. 
 
Ponad milion złotych na pomoc rodzinom syryjskim od wiernych ar-

chidiecezji katowickiej 
  
 Ponad milion złotych zadeklarowali wierni archidiecezji katowickiej 
jako pomoc dla syryjskich rodzin w ramach prowadzonej przez Caritas 
Polską akcji „Rodzina-Rodzinie". 
 Pod koniec ub. r. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelo-
wał do diecezjan, aby wsparli konkretne syryjskie rodziny, poszkodowane 
w wyniku trwającego tam konfliktu zbrojnego. „Każdy z nas, każda rodzi-
na, stowarzyszenie, parafia może adaptować rodzinę w Syrii" - mówił pod-
czas koncertu „Betlejem w Spodku" w katowickiej hali widowiskowo-
sportowej. W słowie pasterskim odczytanym w parafiach archidiecezji  
1 stycznia napisał: „Wykorzystajmy ten rok do szerzenia postaw miłosier-
dzia i podejmowania konkretnych czynów. Jednym z nich może być włą-
czenie się w akcję ogłoszoną przez Caritas Polska „Rodzina-Rodzinie". 
(...) Zachęcam więc i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej 
pomogła przynajmniej jednej rodzinie wskazanej przez Caritas Polską. 
Niech konkretną realizację tej zachęty i prośby podejmie Parafialny Ze-
spól Caritas!". 



 Abp Skworc sam również wsparł rodzinę pochodzącą z Aleppo. To Eliam 
Ibrahim Homsi wraz z żoną Ranią Joseph Batikha oraz ich trójką dzieci, którzy 
z powodu wojny stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, któ-
ra w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty 
związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest 
także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku  
z przedłużającą się wojną. 
 Na apel metropolity katowickiego odpowiedziało dotychczas 169 parafii 
archidiecezji. W sumie miesięcznie przelewają one na konto Caritas Polska 
kwotę 108 200 zł. Ponieważ deklaracje składane są na pół roku, łącznie daje to 
kwotę 649 200 zł.  
 Syryjskie rodziny wspierają również 32 instytucje z terenu  archidiece-
zji  katowickiej. Zadeklarowana przez nie pomoc to 97 200 zł. 
 Oprócz tego udział w akcji „Rodzina-Rodzinie" bierze około 150 osób pry-
watnych z archidiecezji katowickiej. Przekażą one potrzebującym rodzinom  
w Syrii 459 000 zł. 
 Ogłoszona przez Caritas Polska akcja „Rodzina-Rodzinie" polega ona na 
wsparciu konkretnych syryjskich rodzin, poszkodowanych w wyniku konfliktu 
zbrojnego w Syrii. Na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl moż-
na dowiedzieć się, jakie są konkretne potrzeby tamtejszych rodzin i w jaki spo-
sób można im zaradzić. Rodzinom mogą pomagać poszczególne rodziny, oso-
by indywidualne, stowarzyszenia i wspólnoty oraz parafie. 
Według Archidiecezjalnego Serwisu Informacyjnego - "Z życia Archidiecezji Ka-
towickiej" 
Informacja 496/2/2017 

 

          Również nasza parafia razem z parafią Kończyce i Makoszowy 
przez Parafiafialne Zespoły Caraitas włączyły się w akcję "Rodzina-
Rodzinie".   
 

 

Zachęcamy do wskazywania w rocznych zeznaniach podatkowych  
organizacji które otrzymają 1% zapłaconego przez nas  

podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 

 W naszym dekanacie od 18 lat działa charytatywnie na rzecz dzieci, mło-
dzieży, rodzin i seniorów Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. Pomaga 
ono także osobom uzależnionym. Jest to organizacja godna zaufania. Aby ją 
wesprzeć naszym podatkiem w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego 
należy wpisać numer KRS: 0000013532.  
 Jeśli zaś w rubrykę: Informacje uzupełniając zostanie wpisane hasło: 
Światło w Farniloku, to l % podatku będzie przeznaczony konkretnie na pomoc 
osobom uzależnionym od alkoholu. Więcej informacji o działalności tego Sto-
warzyszenia oraz możliwości jego wsparcia na stronie: www.nereusz.pl.  
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630. 
● Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o trzeźwość Narodu, który kończy  
1.niedziela Wielkiego Postu czyli Niedziela Trzeźwości. Włączmy tę intencję do na-
szych modlitw. Zachęca się wiernych do abstynencji i dania świadectwa poprzez 
wpis do parafialnej Księgi abstynencji, wyłożonej w zakrystii. 
● W poniedziałek odwiedziny chorych - zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 
● W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopost-
nej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. Od Środy Popielcowej rozpo-
czyna się czas Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Rozpoczynają się również 
kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcam do odbycia rekolekcji zamknię-
tych w okresie Wielkiego Postu (plan w gablotce). 
● W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Za-
chęcam do przyjmowania Komunii św. wynagradzającej. 

● W czwartek odbywać się będzie Adoracja Wynagradzająca zgodnie z planem 
podanym w gablotce i Informatorze. Znajdźmy czas dla Chrystusa Eucharystycz-
nego. 
● Na pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek na godz. 1730.  
Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej związany jest Odpust zupełny. Od przyszłej nie-
dzieli o godz. 1630 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
● Członków Bractwa Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo  

w sobotę rano. 
● Okazja do Spowiedzi św. dla dzieci szkolnych w środę przed Mszą św., dla mło-
dzieży gimnazjalnej i dorosłych przed każdą Mszą św.  
● Zalecki na czas Drogi Krzyżowej przyjmuje się w Zakrystii oraz w Kancelarii Pa-
rafialnej. 

● W przyszłą niedzielę 5 marca odbędzie się w Kochłowicach o godz. 1400 Dzień 
Skupienia dla narzeczonych. W programie: Msza św., konferencja, okazja do Spo-

wiedzi św. 
● W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: 
• Przed nami Wielki Post, czyli czas duchowej walki. Na czym ta walka polega?  
I czy w ogóle jest ona potrzebna?  
Ponadto w "Gościu": 
• kolejny przedwielkopostny temat: która pokusa z punktu widzenia diabła jest naj-
ważniejsza? 
• 30 lat temu zmarł ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie. Hi-
storie dorosłych osób, których obecność w oazie miała wpływ na całe ich życie;  
● Kolektę w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii zbiorą przedstawiciele Rady 
Duszpasterskiej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 27 lutego do 5 marca 2017 r. 

27 II 

Poniedziałek 

g. 1800 - Za + Urszulę Mainka w 2. rocznicę śmierci 

28 II 

Wtorek 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ matkę Różę Wystrach, teściową Marię Groborz 

oraz ++ matki z pokrewieństwa 

- Za ++ rodziców Marię, Sylwestra i Marcelinę Morawiec 

1 III 

Środa 

Środa  

Popielcowa 
 

g. 800 

g. 1700 

g. 1900 

Msza św. szkolna 

- Za + Tadeusza Łuczak w 5. rocznicę śmierci i rodziców 

- Za + Maksymiliana Krakowskiego od rodzin Calow, Ma-

gnor i Giemza 

2 III 

Czwartek 

I czwartek  

 

g. 900 

 

 

 

 

 

 

g.1800 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

o uświęcenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pocho-

dzą z naszej parafii oraz w niej pracowali, o nowe powoła-

nia kapłańskie i zakonne z naszej parafii - od ofiarodaw-

ców 

po Mszy św. wystawienie Przenajświętszego Sakramentu  

i całodzienna Adoracja  

- Za + Klausa Giemza w rocznicę śmierci  

3 III 

Piątek 

I piątek 
 

g. 700  

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za 

grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej pa-

rafii - od ofiarodawców 

Droga krzyżowa 

- Ku czci Serca Pana Jezusa za dzieci pierwszokomunij-

ne, ich rodziców i chrzestnych 

4 III 

Sobota 

I sobota 

g. 700  

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 

św. za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za + Albina Skubacz w rocznicę śmierci 

5 III 

1. NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Hanke w 12. rocznicę śmierci 

- Za ++ rodziców Maksymiliana i Ingę Michna 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

- Za + Herberta Kurpanik w 2. rocznicę śmierci 


