Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone
na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale
na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak
niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5)

V – VII Niedziela Zwykła – 09 luty 2020 – Nr 6 (681)
1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku
liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest
w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się
prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i uważniej
wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujmy
się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia
2. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy intensywnego i bezpiecznego
wypoczynku na feriach zimowych. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy św. (nie będzie Mszy św. szkolnej)
3. Bóg zapłać wszystkim, którzy w poniedziałek pomogli uprzątnąć szopkę
4. Nauki przedmałżeńskie w naszym kościele w soboty 29 lutego i 21 marca od
godz. 14.00 do 16.30. Nie trzeba się wcześniej zapisywać ani wnosić opłat
5. Kolekta dziś, za tydzień i dwa tygodnie na potrzeby parafii. Kolekta z ub. niedzieli –
1900 zł; Opfergang – 1560 zł. Zbiórka na klasztory klauzurowe – 1010 zł. Bóg zapłać za
wszystkie ofiary!
6. Sprzątanie kościoła: 10 i 14 luty - Glensk, Baer, Makoś, Kawa; 17 i 21 luty – Sleziona,
Nowak, Bielec, Kurek; 24 i 28 luty – Kurek, Franz, Biela, Madziała (ul. Mickiewicza
i Ligonia)

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina i ostrzega o ryzyku
powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym.
Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Bóle i zawroty głowy,
duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca mogą być
sygnałem, że ulegamy zatruciu bezwonnym tlenkiem węgla. Wymaga to
natychmiastowego przewietrzenia mieszkania i wezwania pomocy. Należy
też pamiętać o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów,
czyszczenia przewodów kominowych i sprawdzania instalacji wentylacyjnej
oraz o nie zaklejaniu i nie zasłanianiu kratek wentylacyjnych oraz otworów
nawiewnych w oknach. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak
dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić
odmowę wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Państwowa
Straż Pożarna rekomenduje jednocześnie instalowanie czujek dymu
i tlenku węgla. Urządzenia te zaalarmują o niebezpieczeństwie, a tym
samym mogą uratować życie i zdrowie.

V NIEDZIELA ZWYKŁA
9 II
7.30 Msza św. (za Parafian)
10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Doroty Weisser z okazji urodzin, męża, syna, córki i zięcia
15.00 Nieszpory niedzielne
16.00 Msza św. za †† matkę Dorotę Glik r. śm., ojca Józefa, ich rodz., rodzeństwo, krewnych z rodzin
Glik i Sczodrok
PONIEDZIAŁEK
Scholastyki 10 II

7.00 Msza św. za †† z pewnych rodzin
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. i MBNP (…) w intencji Hieronima Hudala z okazji
70 urodzin i dzieci z rodzinami
WTOREK
NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorych 11 II
7.00 Msza św. za † siostrę Elżbietę Pasoń w kol. r. śm.
10.00 Św. Barbara: Msza św. w intencji chorych
ŚRODA
12 II
7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian)
CZWARTEK
13 II
7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników
PIĄTEK
Cyryla i Metodego 14 II
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Bernarda Pluta z okazji 85 urodzin, żony i dzieci
z rodzinami
SOBOTA
15 II
7.00 Msza św. za †† żonę Hildegardę Kurek, rodz. Emilię i Wiktora Zmuda, jej braci
Henryka i Konrada, szwagierkę Dorotę, szwagra Gerharda Kampka, dziadków
z rodzin Zmuda i Matuszek
14.00 Kamionek: Msza św. do B. Op., MBNP (…) w intencji Ireny Dambiec z okazji 50
urodzin, męża, córek i całej rodziny
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Adriana Bonkosza z okazji 40 urodzin
16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† Stefana Matuszek, 2 żony, synów, córki, synowe,
zięciów, kapłanów, kt. u nas pracowali, z pokr. Gabor, Matuszek, dusze w cz. c.
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Henryka Woś w 8 r. śm., rodziców: Elżbietę
i Antoniego Woś, Martę i Pawła Rygol, brata Jerzego Rygol, szwagrów Jerzego
Woś, Roberta Zając, dziadków z tych rodzin

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś
przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. (Mt 5)
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 II
7.30 Msza św. za †† rodz. Gertrudę i Alojzego Rygol, braci Aloisa, Georga, Wilhelma,
siostrę Agnes, jej męża Georga, szwagierki i szwagrów; rodz. Gertrudę i Józefa
Lenort, siostrę Martę, braci Pawła i Zygmunta, wnuka Petra
10.00 Msza św. za †† męża Telesfora Krajewskiego i wszystkich z obu stron
15.00 Nieszpory niedzielne
15.30 Chrzest: Łukasz Marek Więtzek
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Tymona Cichoń, rodz.,
chrzestnych i całej rodziny

PONIEDZIAŁEK
17 II
7.00 Msza św. za † Erharda Grobosz w miesiąc po śmierci
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Bertę i Konrada Pola, ich rodz. i rodzeństwo,
męża Ryszarda, dusze w cz. c.
WTOREK
Nowenna do Świętego Jacka 18 II
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych
18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących
ŚRODA
19 II
7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian)
CZWARTEK
20 II
7.00 Msza św. za †† córkę Gabrielę, rodz. Małgorzatę i Józefa Reinert, ich synów, rodz.
Julię i Jacka Gebauer, syna Józefa, siostrę i jego braci
PIĄTEK
21 II
7.00 Msza św. za † Erharda Grobosz od mieszk. ul. Ligonia i za zmarłych z tej ulicy
SOBOTA
Katedry Św. Piotra 22 II
7.00 Msza św. za †† Elżbietę i Edmunda Mandok, córkę Wandę i z pokr.
16.00 Św. Barbara: Msza św. do B. Op. (…) z okazji kolejnych urodzin i za †† rodz.
Elżbietę i Jerzego Michna, dziadków, pokr. i przyjaciół
17.00 Kamionek: Msza św. za †† Klarę Ojciec, rodz. Adelajdę i Józefa Ojciec, ich rodz.
i rodzeństwo, ojca Ditharda Szice, z pokr. Ojciec - Sleziona

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się
stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. (Mt 5)
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – ADORACJA PRZED WIELKIM POSTEM
7.30 Msza św. (za Parafian)

23 II

8.30 Adoracja mieszkańców Kamionka

10.00 Msza św. za † Manfreda Reinert w 1 rocznicę śmierci
11.00 Adoracja w języku niemieckim; 12.00 Adoracja Róż Różańcowych;
13.00 Adoracja mężczyzn i młodzieńców; 14.00 Adoracja kobiet i panien;
15.00 Adoracja dzieci i młodzieży gimnazjalnej, zakończenie adoracji

16.00 Msza św. za †† rodz. Huberta i Małgorzatę Matauszek, Huberta Hermann
i Hildegardę Lukaszczyk
Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania
i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie
brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi
przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących
dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

Plan adoracji w poniedziałek i wtorek:
8.00 – adoracja w języku niemieckim; 9.00 – ulice: Ligonia, Klasztorna i Polna;
10.00 – ulice: św. Jacka, Krótka i Wapienna; 11.00 – ulice: św. Czesława i 1 Maja;
12.00 – ulice: św. Bronisławy, Parkowa, Gogolińska i Plac Myśliwca;
13.00 – Kamionek: ul. Szkolna i Polna; 14.00 – Kamionek: pozostałe ulice;
15.00 – ulice: Powstańców, Mickiewicza; 16.00 – Dzieci i Młodzież

PONIEDZIAŁEK
Adoracja przed Wielkim Postem 24 II
7.00 Msza św. (za Parafian)
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Huberta Lysek, jego rodz., brata Józefa,
zięcia Waldemara Bogus, teściów, Dorotę i Roberta Raczek, z pokr. Fesser i Buk
WTOREK
Adoracja przed Wielkim Postem 25 II
7.00 Msza św. (za Parafian)
ŚRODA POPIELCOWA – POST ŚCISŁY
26 II
7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian)
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Jana i Bronisławę Skóra, Karola Witek, rodz.,
brata Ryszarda, teściów Manfreda i Krystynę Pyka, Józefa i Hildegardę
Kowalskich, Rutę Hermasz, Teresę i Konrada Przemus, Hildegardę Skóra, Księży
i Siostry, kt. u nas pracowali i dusze opuszczone
18.00 Msza Św. (za Parafian)
CZWARTEK
27 II
7.00 Msza św. za †† rodz. Różę i Herberta Braun, Włodzimierza Wójcickiego, pokr.
z obu stron i dusze w cz. c.
PIĄTEK
28 II
7.00 Msza św. (za Parafian)
18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych
19.30 Dekanalne Czuwanie dla Młodzieży w Kosorowicach
SOBOTA
29 II
7.00 Msza św. za †† rodz. Henryka i Marię Howan, syna Adama, siostrę Wandę,
dziadków z obu stron i dusze nagle zmarłe
13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Gabrieli Ledwoch z okazji 40 urodzin, męża,
dzieci, córki Laury z okazji 11 urodzin, chrzest: Izabela Anna Ledwoch
16.00 Św. Barbara: Msza św.
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Konrada i Agnieszkę Pietruszka, brata Romana,
dziadków Katarzynę i Piotra Mańczyk, pokr. Konieczny i Mańczyk
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1 III
7.30 Msza św. (za Parafian)
10.00 Msza św. za †† rodz. Franciszka i Marię Polok, rodz. Annę i Antoniego Matuszek,
synową Kamilę Polok i wsz. z pokr.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16.00 Msza św. (za Parafian)
W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do
ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych
zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości.
Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw
i dyskotek.
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