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Rozpoczął się Rok Jubileuszowy św. o. Pio
W jednym z wywiadów kardynał Deskur przytacza relację ze spotkania z Ojcem Pio, którą usłyszał od Wojtyły: „Rozmawialiśmy jedynie
o jego stygmatach. Zapytałem, który ze stygmatów sprawia mu największy ból. Byłem przekonany, że ten w sercu. Ojciec Pio bardzo
mnie zaskoczył mówiąc: »Nie, najbardziej boli mnie ten na ramieniu,
o którym nikt nie wie i który nawet nie jest opatrywany.”
Wydarzenia Roku Jubileuszowego mają być okazją do świętowania
dla osób, które zetknęły się już z postacią św. o. Pio, ale również wyjściem
do tych, którzy stygmatyka nie znają. Ogólnopolskie obchody 100-lecia
otrzymania stygmatów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci potrwają
do 8 grudnia. W tym czasie
odbędzie się m.in. czuwanie
z o. Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach, które zaplanowano na 16 i 17 czerwca. Podczas czuwania wierni będą
mogli zobaczyć relikwie związane ze stygmatykiem. Będzie
to rękawiczka, którą o. Pio zakrywał dłonie oraz chusta, która osłaniała zraniony bok. Podczas czuwania liturgii przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz.

Od 20 do 22 września na Jasnej Górze odbywać się będzie Jubileuszowy Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Na spotkanie - będzie ono miało charakter formacyjny - zaproszeni są przede wszystkim liderzy grup.
Podobny kongres, pod koniec września, odbędzie się także w Gdańsku.
W kolejne dni (do 23 września) na Jasnej Górze odbędzie się czuwanie
z Maryją i o. Pio.
W dniach od 10 do 13 października odbędzie się pielgrzymka do San
Giovanni Rotondo - miejsca, w którym posługiwał o. Pio. Rozpocznie się
ona od spotkania z papieżem Franciszkiem w Rzymie podczas środowej
audiencji ogólnej. Organizatorzy zarezerwowali ok. 5 tys. wejściówek.
W San Giovanni Rotondo sprawowane będą Msze św. w języku polskim,
odbędzie się konferencja związana z o. Pio, sprawowane będzie również
nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
- O. Pio to jeden z najpopularniejszych świętych - powiedział br. Roman
Rusek, kapucyn, krajowy koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio. Jak zauważył, Święty był człowiekiem wielkiej modlitwy, która poparta była cierpieniem. Cierpienie to - podkreślił br. Rusek - o. Pio ofiarowywał za tych,
którzy do niego przychodzili. Stygmaty otrzymał 20 września 1918 roku.
Nosił je aż do swojej śmierci 23 września 1968 roku.
To z jego inicjatywy powstały Grupy Modlitwy - dziś noszą one imię ojca
Pio. Na całym świecie takich wspólnot jest ponad 3,4 tys., w Polsce 363.
Jednym z wielkich dzieł Świętego jest także „Dom Ulgi w Cierpieniu”, który
o. Pio otworzył w 1956 roku.
O. Pio został beatyfikowany w 1999 roku, a kanonizowany w roku
2002. Obie uroczystości odbyły się pod przewodnictwem św. Jana Pawła
II. Honorowy patronat nad Rokiem Jubileuszowym 100-lecia otrzymania
stygmatów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci objął abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Patronatu udzieliły również: Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych w Polsce oraz Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów
Męskich w Polsce.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
• Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630.
• W dzisiejszą niedzielę odbywa się doroczna Adoracja Apostolstwa Cho-

rych przy żłobku w Panewnikach o godz.14.00.
• W poniedziałek odwiedziny chorych - zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.
• W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca.
Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.
• W piątek 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 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta w tym dniu przeznaczona
jest na zakony kontemplacyjne. Po każdej Mszy św. święcenie gromnic.
• W Święto Ofiarowania Pańskiego Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.
• Członków Bractwa „Żywego Różańca” zapraszam w sobotę na Mszę św.
w ich intencji i nabożeństwo.
• W sobotę po Mszach św. udzielane będzie błogosławieństwo św. Błażeja.
• Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.
• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:
O patrzeniu w oczy Boga
• Mistyka jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.
Ponadto w Gościu:
• skąd ostatecznie wiemy, co jest dobre, a co złe, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe?
• kim są uczestnicy zimowej wyprawy na K2, której celem jest pierwsze zimowe wejście na ostatni niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięcznik?
• Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Zbiorą ją przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.

INTENCJE MSZY św. od 29 stycznia do 4 lutego 2018 r.
29 I
g. 1800 - Za ++ Sylwestra, Marię i Marcelinę Morawiec
Poniedziałek

30 I
Wtorek

g. 1800

- Za + Helenę Cudok w rocznicę śmierci

31 I
Środa

g. 700

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o opiekę Bożą i zdrowie dla Anieli Kujon z okazji 80. rocznicy urodzin

Wsp. św. Jana
Bosco, prezb.

1 II
g. 1730
Czwartek g. 1800
I czwartek

2 II
Piątek

g. 700

I piątek
ŚWIĘTO
OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO
ŚWIATOWY
DZIEŃ ŻYCIA
KONSEKRO-

g. 1700

WANEGO

g. 1900

3 II
Sobota

g. 700

I sobota
Wspomnienie
św. Błażeja, bpa
i męcz. oraz św.
Oskara, bpa

4 II
5. NIEDZIELA

ZWYKŁA

g. 1800

g. 630
g. 700
g. 1000
g. 1630
g. 1700

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu
- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
o uświęcenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pochodzą z naszej parafii oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne od ofiarodawców
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych
naszej parafii od ofiarodawców
Święcenie gromnic
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci
Pierwszokomunijne, ich rodziców i chrzestnych
Święcenie gromnic
- Za parafian
Święcenie gromnic
- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca
Błogosławieństwo św. Błażeja
- Za + Wilhelma Derner w dniu urodzin, żonę Jadwigę i syna
Helmuta
Błogosławieństwo św. Błażeja
Godzinki ku czci Matki Bożej,
- Za + Annę Borzucką jako 30.dniowa
- Za parafian
Nieszpory
- Za + Beatrycę i Urszulę Strzępek

