
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1. Nawiązując do tradycji naszej parafii zapraszamy na Mszę św.  

za Ojczyznę, którą odprawiać będziemy przez dziewięć kolejnych 

miesięcy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 930. Przypada 

bowiem w tym roku 100 rocznica odzyskania niepodległości. W dniu 

dzisiejszym będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny wzywając 

pośrednictwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 

2. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy 

„Ad Gentes”. 

3. Z uwagi na ferie zimowe – nie ma dzisiaj Mszy św. dla dzieci  

w dolnym kościele. Zapraszamy wszystkich do kościoła górnego. 

4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W czwartek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego. 

W czasie Wielkiego Postu spotkania te odbywać się będą w czwartki. 

6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

o godz. 1730, 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800. O godz. 1500 

Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Spowiedź od godz. 1600. Droga Krzyżowa dla dzieci  

z Komunią św. o godz.  1630. Droga Krzyżowa dla dorosłych  

i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800. 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych  

z posługą sakramentalną. 

7. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 1715 zapraszamy  

na Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza św.  

po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania. 

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Barbara Lange z ul. Śniadeckich 44, lat 71 

+ Józef Świtkowski z ul. Śniadeckich 58, lat 79 

+ Eugenia Cetkowska z ul. Śniadeckich 76, lat 88 

+ Leokadia Strózik z ul. Jackowskiego 42, lat 93 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE FILMOWE  

Termin: 25 do 27 lutego 2018 r. 

Od dzisiaj zapraszamy na trzydniowe Wielkopostne Rekolekcje Filmowe. 

Program rekolekcji znajduje się w Biuletynie Parafialnym i na plakatach 

przy wejściu do kościoła. Po każdej dzisiejszej Mszy św. przed 

błogosławieństwem p. Benon Wylegała założyciel Filmowego Ruchu 

Ewangelizacyjnego z Bielska-Białej poprowadzi spotkania 

ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary. W czasie filmowych 

rekolekcji będzie możliwość zaopatrzenia się w wartościowe filmy.  

We wtorek zbiórka do puszek na rozwój Filmowego Ruchu 

Ewangelizacyjnego. 

W tym czasie odbędą się projekcje niezwykle poruszających filmów: 

1. „"Ja Jestem"” – 25 lutego (niedziela) godz. 19:15 
(Po projekcji adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie) 

2. „Ufam Tobie” – 26 lutego (poniedziałek) godz. 18:50 
(Po projekcji modlitwa zawierzenia się Jezusowi Miłosiernemu) 

3. „13.Dzień – Fatima” – 27 lutego (wtorek) godz. 18:50 
(Po projekcji Akt Oddania się Matce Bożej) 

ZAPRASZAMY  

Nr 1042 

25.02.2018 r. 
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Bractwo Świętego Józefa w naszej parafii 

Historia Bractwa sięga do XIII wieku i związana jest z opactwem 

cysterskim w Krzeszowie. Papież Klemens IX zatwierdził je oficjalnie  

w XVII wieku kiedy ilość członków przekroczyła 100.000 mężczyzn. Przez 

wieki wszyscy członkowie Bractwa zobowiązani byli do codziennej 

modlitwy, comiesięcznego przyjmowania sakramentów świętych ale także 

do spełniania uczynków miłosierdzia. Dziś w czasach kryzysu ojcostwa i 

rodziny a także wielkich trudności w przezywaniu swojego męstwa Bractwo 

mające za swego patrona Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny staje się 

wielką szansą na umocnienie i formowanie postaw katolickich mężczyzn.  

Dostrzegając wielki kryzys rodziny pragniemy powołać w naszej 

parafii Bractwo Świętego Józefa, by rozpocząć proces wspomagania rodzin 

poprzez formację małżonków i ojców – głów katolickich rodzin. 

Zapraszamy więc wszystkich chętnych mężczyzn pragnących uczyć się  

i naśladować cnoty Świętego Józefa w codziennym życiu na pierwsze 

spotkanie organizacyjne w czwartek 1 marca po wieczornej Mszy 

Świętej do salki parafialnej. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się 

z broszurą informacyjną znajdującą się obok biuletynu. Kapelanem Bractwa 

Świętego Józefa będzie ks. Łukasz. 

INTENCJE 26.02.2018 r.  – 04.03.2018 r. 

Poniedziałek – 26.02.2018 r. 
  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  830 + Mama Helena (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny: Anna, Janina, Franciszek  

i bracia: Stanisław, Jan, Roman, Edward Dziarscy 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Józefy Gołębiewskiej 

w dniu 81 urodzin 

1800 + Leokadia i ks. Mirosław (z okazji imienin ) 

1800 + Córka Renata Głowacka (w 15 r. śm.), mąż Marian Kuczyński 

(w 26 r. śm.) 

Wtorek – 27.02.2018 r.  
  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin   

1800 + Bogumiła Lipowska (w 9 r. śm.) i Andrzej Przeczewski 

1800 + Czesława Górska (w 3 r. śm.) i Jan Górski 

Środa – 28.02.2018 r. 

  700 +  Helena Sowińska (w 10 r. śm.) oraz Tadeusz i Edita 

  830 + Stanisław Bojanowski (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny 

  830 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka  

1800 + Celestyn Kicerman (w 8 r. śm.) – intencja od żony 

1800 + Mieczysław Ługowski 

1800 W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i świata, z prośbą o rychłą 

beatyfikację 

Czwartek – 01.03.2018 r. 

  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  830 + Urszula Jurkowska – popogrzebowa 

1800 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ks. Bartka opiekuna Apostolatu 

Margaretka oraz dla kapłanów pracujących w naszej parafii  

– intencja od Apostolatu Margaretka 

1800 + Romualda Grzesik–Joniec – popogrzebowa 

1800 + Stanisław Romanowski (w 34 r. śm.) 

Piątek – 02.03.2018 r 

  700 + Stanisław Bednarek (w 3 r. śm.) 

  830 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

1800 + Janina Marciszak, zmarli z rodziny i mieszkańcy z ul. Śniadeckich 21 

1800 + Bolesław Kania – popogrzebowa 

1800 + Barbara Pijewska i Mieczysław Tęsiorowski 

Sobota –  03.04.2018 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  830 W 50 rocznicę ślubu Kazimiery i Andrzeja Saja. W podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla Jubilatów i ich rodziny 

1800 + Tata Wacław Krepowicz (w 18 r śm.), mama Halina i zmarli z rodziny 

1800 + Jan Cieniuch – popogrzebowa 

1800 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

Niedziela - 04.03.2018 r. 

  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  930 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

  930 + Rodzice: Gertruda i Stefan Jabłońscy i zmarli z obojga stron 

  930 + Zbigniew Łobodziński (w 1 r. śm.) 

1100góra + Janina i Aleksander Grotkowscy i zmarli z rodziny 

1100dół O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wiktorii i Bruna 

1230 + Kazimierz Wycinek (w dniu imienin) 

1230 + Rodzice: Kazimierz Wróblewski (w dniu imienin) i Helena Wróblewska 

1230 + Karol Kaczmarczyk (w 2 r. śm.) oraz Stanisław i Jadwiga Linowieccy 

1500 + Mąż Kazimierz Rakowski (dniu imienin) 

1800 W 18 rocznicę ślubu Emilii i Dariusza. W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 

potrzebne Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla całej rodziny 


