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CZYŚCIMY   CZYŚCIEC 

 

 W sobotę 22 września 2018 r. o godzinie 21.37 na Jasnej Górze rozpocz-

nie się akcja duszpasterska, która będzie przebiegała pod hasłem „Z Maryją  

i Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”. Modlitwa za zamarłych będzie trwała ca-

ły następny dzień i zakończy się 23 września również o godz. 21.37. Patronat 

Honorowy nad wydarzeniem objął JE Arcybiskup Stanisław Gądecki – Prze-

wodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

 Święty Stygmatyk, Ojciec Pio, zawsze pukał do Serca Maryi, aby otrzy-

mać łaskę, o którą prosił. Doświadczenie orędownictwa Matki Bożej starał się 

przekazywać wszystkim, którzy stali się jego duchowymi synami i córkami. 

Szczególną zaś troską modlitewną otaczał dusze czyśćcowe. 

 W obecnym roku przeżywamy 

Jubileusz 100-lecia od stygmatyzacji 

świętego Ojca Pio oraz 50-lecia Je-

go przejścia do domu Ojca. Ten pięk-

ny Jubileusz obchodzony jest na ca-

łym świecie. Krakowska Prowincja 

Zakonu Braci Mniejszych Kapucy-

nów stała się głównym organizato-

rem krajowych wydarzeń skierowa-

nych zarówno do czcicieli świętego 

Stygmatyka, jak i do ludzi pragną-

cych poznać jego sylwetkę. 

 Wieczorem 15 lipca 1959 r.  

św. Ojciec Pio był chory i znajdował 

się w swojej celi klasztornej, pod-

czas gdy w kościele zgromadzili się 

jego synowie i córki duchowe. Prze-

mówił do nich przez megafon:  



“Pamiętajmy o tym, że jutro jest święto Matki Bożej Szkaplerznej, będącej 

szczególną opiekunką dusz czyśćcowych. Polecajmy tej drogiej Matce święte 

dusze w czyśćcu. Któż z nas nie ma tam swoich bliskich i kto wie, jak wielu  

z nich cierpi tam może – a nawet z pewnością – także przez nas… Prośmy 

mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący 

ich płomień. Jeżeli my będziemy miłosierni w stosunku do nich, jeżeli – nie daj 

Bóg! – i my będziemy musieli pójść do czyśćca, Pan Bóg sprawi, iż pojawią 

się inni, którzy pomogą z kolei nam”. 

 Przez cały dzień 23 września aż do godz.21.37 wierni są zaproszeni, do 

odmówienia co najmniej jednej dziesiątki Różańca w intencji swoich bliskich  

w czyśćcu cierpiących.  

 „My, współcześni czciciele Ojca Pio, pragniemy iść po śladach, które 

nam zostawił. Dzięki zaangażowaniu wszystkich duszpasterzy i wiernych, 

wielka wspólnota Kościoła pielgrzymującego i Kościoła chwalebnego połączy 

się podczas CZYSZCZENIA CZYŚĆCA dla dobra naszych braci i sióstr  

w czyśćcu.”  

Szczegółowy plan czuwania oraz dodatkowe informacje będą dostępne na 

stronie www.czyscimyczysciec.pl oraz profilach w mediach społecznościo-

wych. 

 

NOWY KOŚCIÓŁ NA UKRAINIE 

 Przed II wojną były na terenie Lwowa-Sichowa na Ukrainie dwie rzymsko

-katolickie parafie; M.B. Królowej Polski na Sichowie oraz św. Michała w Zu-

brzy. Władze radzieckie zamknęły obie świątynie. W latach 80-tych zbudowa-

no na terenie wsi Sichów 250-tysięczne osiedle mieszkaniowe. 

 Po latach ateistycznych prześladowań odradzają się wspólnoty chrześci-

jańskie. Jedną z nich jest jedyna na tym terenie parafia rzymskokatolicka p.w. 

św. Michała Archanioła. Funkcjonuje ona w odrestaurowanej leśniczówce Po-

tockich (poł. XIX w.), służącej następnie jako obóz harcerski. W stanie ruiny 

budynek odsprzedano parafii w 1995 roku. Wtedy też kard. Marian Jaworski, 

metropolita lwowski, erygował nową parafię. Duszpasterstwo prowadzone jest 

po polsku i po ukraińsku.  

 W parafii pracują Siostry Służebniczki Śląskie prowadząc ochronkę bł. 

Edmunda Bojanowskiego. 

 Ze względu na stały rozwój Sichowa i wzrastającą ilość wiernych, 

zwłaszcza młodych rodzin, w 2008 roku rozpoczęto budowę kościoła według 

projektu St. Niemczyka. Kościół zostanie poświęcony 29.09.2018 r.  



● Zapraszam na niedzielne Nieszpory o godz. 16.30. 
● Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pa-
miętajmy w modlitwach o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie 
informacji.  
● W dzisiejszą niedzielę w Katedrze spotykają się Dzieci Maryi. 
● W poniedziałek po wieczornej Mszy św., spotkanie z Rodzicami dzieci 
klasy III. 
● We wtorek po wieczornej Eucharystii zebranie Parafialnego Zespołu 
Charytatywnego. 
● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, poświęcony Miłosierdziu 
Bożemu. 
● Animatorki Grona Dzieci Maryi zapraszają  wszystkie chętne dzieci na 
pierwsze spotkanie w niedzielę 23 września po Mszy św. o godz. 10.00 do 
salki nad zakrystią, Obiecujemy wspaniałą atmosferę, ciekawe spotkania  
i mnóstwo zabawy. 
● W tym tygodniu obchodzimy kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież  
i wychowawców. 
● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
• O imieniu Boga - Co to znaczy wypowiadać je nadaremno? 
- Ponadto w "Gościu": 
• rozmowa z o. Remigiuszem Recławem o problemach współczesnego 
Kościoła; 
• wiara w czasach smartfona – jak można wykorzystać nowoczesne me-
dia, by zbliżyć się do Boga. 
● Msza św. dla osób planujących zawarcie sakramentu małżeństwa (już 
zaręczonych oraz tych, które chciałyby przeżyć uroczyste zaręczyny pod-
czas Eucharystii) odbędzie się w sanktuarium św. Walentego w Bieruniu 
Starym w niedzielę 23 września br. o godz. 15.00. 
● Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbędzie 
się w dn. 22-23 września br.  
● Rekolekcje dla młodzieży po Bierzmowaniu odbędą się w Brennej Le-
śnicy w dn. 26-28 października br. Zapisy do 15 października br. Zgłosze-
nia przyjmowane sa w zakrystii.  Koszt rekolekcji 120 zł. 
● „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  
W przyszłą niedzielę kazania wygłosi kapłan budującego się nowego ko-
ścioła p.w. św. Michała Archanioła we Lwowie-Sichowie na Ukrainie. Ofia-
ry na budowę kościoła można będzie złożyć w przedsionku kościoła.  
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE   MMMSZYSZYSZY   św. od 17 do 23 września 2018 r. 

17 IX 

Poniedziałek 
Wsp. św. Roberta Bel-

larmina, bpa i dra 

oraz św. Zygmunta 

Szczęsnego  

Felińskiego 

g. 1800 - Za + Pawła Przybyła w 20. rocznicę śmierci oraz rodziców           

i teściów 

18 IX 

Wtorek 
ŚWIĘTO ŚW. STA-

NISŁAWA KOSTKI  
patr.  Polski i młodz. 

g. 1800 - Za + Joannę Berezowską w 1. rocznicę śmierci 

 

19 IX 

Środa 
Wsp. św. Januarego, 

bpa i męcz. 

g. 800 

   

Msza św. szkolna 

- Za + Alojzego Mierzwa w rocznicę śmierci 

20 IX 

Czwartek 
Wsp. św.św. męcz. 

Andrzeja Kim-Taegon, 

Pawła Chong Hasang  

i tow. 

g.1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Henryka Cudok w rocznicę śmierci 

21 IX 

Piątek 
ŚWIĘTO  

ŚW. MATEUSZA 

AP. I EWANGEL. 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

22 IX 

Sobota 

 

g. 1500 

 

 

 

 

g. 1800 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Czę-

stochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Helmuta  

i Heleny Wawrzynek z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o bło-

gosławieństwo Boże dla rodziny                       Te Deum     

- Za + Celinę Waluszek w 1. rocznicę śmierci  

23 IX 

 

NIEDZIELA 

25 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

g. 630 

g. 700 

 

 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Morgała 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 

Serca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Agnieszki  

i Andrzeja Majcher z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o błogo-

sławieństwo Boże dla rodziny                        Te Deum     

Nieszpory 

- Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek w rocznicę  

śmierci 


