
Nasze życie parafialne  
Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafialne.  
Za tydzień kolekta na Diecezję i Seminarium. 
Dzisiaj nie będzie nieszporów niedzielnych. 
Msze św. w tygodniu w porządku ferii zimowych – w poniedziałek, środę i sobotę  
o godz. 8.00, w czwartek i piątek o godz. 18.00. 
W poniedziałek o godz. 10.00 pogrzeb + Gertrudy Sycha (l. 83) z Antoniowa. 
We wtorek święto Ofiarowania Pańskiego (M.B. Gromnicznej). Msze św. o godz. 8.00 
i 18.00. Kolekta na zakony klauzurowe. Przynosimy ze sobą świece. 
Po Mszy św. wieczornej we wtorek i po rannej w środę udzielanie błogosławieństwa 
św. Błażeja, Patrona od chorób gardła. 
Przed I-szym piątkiem miesiąca okazja do sakramentu Pokuty przed Mszami św. 
W czwartek po Mszy św. modlitwy Godziny świętej i o powołania do służby Bożej. 
W piątek, I-szy w miesiącu, Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Po nich błogosławienie 
chleba ku czci św. Agaty. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 Godzinki ku czci NMP Niepokalanej. 
Są wolne intencje mszalne – można je zamówić w zakrystii. 
    (po 07.02): 
Nabożeństwo niedzielne o godz. 15.15 – adoracja z Koronką do Miłosierdzia Bożego.  
Zachęta do modlitwy adoracyjnej przed Wielkim Postem. Plan adoracji podany jest  
w gazetce i wywieszony w gablotce. Przypomnienie o adoracji dla dzieci w ponie-
działek o godz. 16.00 i dla młodzieży we wtorek o godz. 16.00.  
Po obu tych godzinach adoracyjnych okazja do sakramentu Pokuty (spowiedź święta). 
Okazja do spowiedzi dla dorosłych przed wszystkimi Mszami św. 
Przed Wielkim Postem odwiedziny chorych w domach w poniedziałek i wtorek – 
proszę zgłosić. 
W środę – Popielec. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Obowiązuje post ścisły. 
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 17.15 Droga 
Krzyżowa. 
W sobotę o godz. 17.15 fatimskie nabożeństwo różańcowe. 
Parafialny wyjazd na narty do Czech – w czwartek, 11 lutego o godz. 7.00. 
Można się jeszcze zapisać u księdza proboszcza. 
 

Parafialny Dzień Chorych. 
Będziemy go przeżywać w sobotę, 13 lutego. O godz. 10.30 modlitwy Apostolstwa 
Dobrej Śmierci i okazja do sakramentu Pokuty dla chorych. Msza św. o godz. 11.00 – 
z sakramentem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem lourdzkim.  
Potem spotkanie w świetlicy organizowane przez parafialną grupę Caritas. 
Warto się postarać, aby nasi chorzy i starsi parafianie mogli być obecni w kościele. 
 

Ogłoszenie DFK 
Wszyscy członkowie Koła DFK Szczedrzyk – Pustków zaproszeni są na zebranie 
sprawozdawcze 14 lutego o godz. 14.00 do świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku. 
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Zawierzmy się Jezusowi Miłosiernemu jak Maryja: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) 

Taki temat wybrał Ojciec Święty Franciszek na tegoroczny, obchodzony po raz 24. 
Światowy Dzień Chorego. W swym orędziu tłumaczy: 
„uczta weselna w Kanie jest ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który 
czyni znak; wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego 
uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca. Mamy Matkę, której oczy są 
czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia”. Ojciec 
Święty zwraca też uwagę, że Chrystus dokonując cudu w Kanie posłużył się ludzką 
pomocą sług, którzy napełnili stągwie wodą. My także mamy stawać się sługami 
innych. 
Ten Światowy Dzień Chorego będzie obchodzony uroczyście w Nazarecie.  
Papież pisze: „Niech sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się 
lepiej i wzajemnie zrozumieć. Niech wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i 
pogardy, niech odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację” 
 

Godziny adoracyjne przed Wielkim Postem: 
\W niedzielę wspólna adoracja podczas nabożeństwa o godz. 15.15. 
 

W poniedziałek i wtorek: 9.00 – Żywy Różaniec, 10.00 – Szczedrzyk (część od 
kościoła w kierunku Opola), 11.00 – Szczedrzyk (część w kierunku Ozimka), 12.00 – 
Niwki, 13.00 – Antoniów i Jedlice, 14.00 – mniejszość niemiecka, 15.00 – Pustków. 
 

Dzieci – w poniedziałek o godz. 16.00, młodzież – we wtorek o godz. 16.00  
              (po obu tych  godzinach adoracyjnych okazja do sakramentu Pokuty). 
 

Zakończenie adoracji we wtorek o godz. 17.00 – z Różańcem za młode pokolenie, za 
rodziny i o powołania do służby Bożej. 
 

Ci wszyscy, którzy w wyznaczonym terminie przyjść na adorację nie mogą, niech 
wykorzystają na modlitwę najbardziej dogodny dla siebie czas. 
 

Byłoby dobrze pamiętać w modlitwie o intencjach Roku Miłosierdzia oraz o dłuższych 
chwilach ciszy w czasie godzin adoracyjnych na osobistą modlitewną rozmowę  
z Bogiem. 
  

Przed Mszami św. rano i wieczorem w poniedziałek i we wtorek okazja do sakramentu 
Pokuty dla dorosłych – warto wykorzystać przed Wielkim Postem. 



NIEDZIELA  – 31.01.2016 – IV zwykła  
730 (niem.) za ++ rodziców Marię i Józefa Knop oraz Marię i Gerharda Rudolf,  

            za ++ z pokrew. Ozimek – Knop – Rudolf 
1000 dziękcz. z ok. 80 urodzin Rity Czech – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 
1600 za + Józefa Adamczyk w 10 roczn. śmierci, za jego ++ rodziców i teściów,  

2 ++ szwagrów, + siostrę, + szwagrówkę Danutę, + Piotra – o zdrowie i błog. 
Boże w rodzinie 

  

PONIEDZIAŁEK  – 01.02.2016  
800 ------------------ 

  

WTOREK – 02.02.2016 – Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej) 
800 za ++ rodziców Klarę i Józefa Gonsior oraz Martę i Piusa Nawrat, + brata 

Marcina, + siostrzenicę Alicj ę, ++ siostrę Małgorzatę i jej męża Teodora Cebula, 
++ Wiktorię i Piusa Leja, za ++ z pokrew. 

1800 1) za ++ rodziców Gertrudę i Stefana Kaczmarek oraz Jadwigę i Józefa Bonk,  
    ++ męża Lecha i jego braci, + szwagra Lucjana, + żonę Hildegardę,  
    za ++ z pokrew. dwcz. 
2) za osoby życia konsekrowanego i o powołania zakonne 

  

ŚRODA – 03.02.2016 – św. Błażeja  
800 --------------------- 

  

CZWARTEK – 04.02.2016 – I-szy w miesiącu 
1800 za ++ rodziców Elżbietę i Gerharda, + syna Henryka, za ++ z pokrew. 

                                    (po Mszy św. – Godzina święta z  modlitwą o powołania) 
  

 PIĄTEK – 05.02.2016 – św. Agaty – I-szy w miesiącu  
800 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu 

cierpiące 
1800 za ++ z rodzin Koprek – Smyk 

  

 SOBOTA – 06.02.2016 – św. Pawła Miki i współbraci – I-sza w miesiącu 
800 za ++ braci Henryka i Józefa Jaguś, ++ rodziców Justynę i Augusta,  

za ++ z pokrew. Jaguś – Pasoń 
1800 za + ojca Wiktora Mazur w roczn. śmierci, + matkę Ingeborgę, za ++ z pokrew. 

Mazur – Wiora 
  

NIEDZIELA  – 07.02.2016 – V zwykła 
730 (niem.) za ++ rodziców Jana i Annę Piwowar, + brata Zygmunta, ++ dziadków 

            Bonk – Lauer – Piwowar, za ++ Annę i Jana Bonk 
1000 1) dziękcz. za otrzym. łaski z ok. 60 urodzin  Doroty Gryc – o dalszą opiekę  

    Bożą w rodzinie i w rodzinach dzieci, za wszystkich dobrodziejów 
2) za roczne dziecko: Wojciech Wilczek – za rodziców i chrzestnych 

1515 adoracyjne nabożeństwo do Serca P. Jezusa – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

1600 za + matkę Anielę w 7 roczn. śmierci, + ojca Wiktora, + brata Zygfryda, + zięcia 
Olgierda, za ++ z pokrew. z obu stron, dwcz. 

  

PONIEDZIAŁEK  – 08.02.2016  
800 ---------------------- 

1700 za + Waldemara Czech w 30 dniu po śmierci 
  

WTOREK – 09.02.2016  
800 ---------------------- 

1800 za ++ rodziców Anielę i Alojzego, + ojca Wiktora, za ++ z pokrew. Kokot – 
Spyra 

  

ŚRODA – 10.02.2016 – Popielec 
800 o dobre przeżycie Wielkiego Postu dla całej parafii 

1800 ---------------------- 
  

 CZWARTEK – 11.02.2016 – NMP z Lourdes 
1800 --------------------- 

  

 PIĄTEK – 12.02.2016  
1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
1715 Droga Krzyżowa 
1800 --------------------- 

  

 SOBOTA – 13.02.2016  
1100 w int. chorych i starszych parafian                   

                                       (o godz. 10.30 modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci) 
1715 fatimskie nabożeństwo różańcowe 
1800 dziękcz. w roczn. ślubu Gabrieli i Krzysztofa oraz z ok. urodzin Krzysztofa  

i Agnieszki – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 
  

NIEDZIELA  – 14.02.2016 – I Wielkiego Postu 
730 (niem.) za ++ rodziców Marię i Karola Ozimek oraz Agnieszkę i Pawła Nowak, 

           + ojca Herberta Panic, ++ braci Henryka Ozimek i jego + żonę Monikę 
oraz Józefa, Waldemara i Antoniego Nowak, za ++ z pokrew. Ozimek – Panic – 
Nowak 

1000 za ++ rodziców Konieczko – Slapa, ++ dziadków Gertrudę i Gintra Hauser,  
za ++ Krystynę Kokott, Pawła i Henryka Ozimek, za ++ z pokrew. 

1515 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
1600 za ++ Walentego i Marię Wiesberg, ich ++ synów Wernera i Ewalda,  

za ++ z pokrew. Mlotek – Wiesberg – Pytel, za + Oswalda Zmuda 
  

 

Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 15.15. 
Droga Krzyżowa – w piątki po Mszy św. porannej i o godz. 17.15; 
                                  dla dzieci w środy po Mszy św. szkolnej. 


