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1. Dziś wypada Święto Ofiarowa-
nia Pańskiego – MB Grom-
nicznej. Jest to światowy 
dzień życia konsekrowanego. 
Poświęcenie gromnic na każdej 
Mszy św. Składka przeznaczo-
na jest na wsparcie zakonów 
kontemplacyjnych. 

2. W dniu dzisiejszym po Mszy 
św. o godz. 7.00 zmiana  
tajemnic różańcowych. 

3. W tym tygodniu obchodzimy:    
- we środę- wspominamy  św. 
Agatę, 
- w czwartek- wspomnienie św. 
Pawła Miki i Towarzyszy 

4. W tym tygodniu wypada  
I czwartek i I piątek miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w I piątek 
od godz. 6.30 do 7.00 oraz od 
godz. 17.00 do 18.00. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu  
od godz. 17.30 do 18.00. 

5. W przyszłą niedzielę po Mszy 
św. o godz. 12.00 spotkanie w 
domu parafialnym  dla kan-
dydatów do bierzmowania  
z kl. VIII.  

6.  Od poniedziałku do czwartku 
kancelaria parafialna czynna 
po Mszy św. około godz. 
16.30. 

7. Dziękujemy za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu na sprzą-
tanie, wystrój i ogrzewanie  
kościoła (w sumie 50 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców 
bloku z ul. Strażackiej  
nr 21B i 21C. 

8. Zachęcamy do sięgania  
po prasę katolicką. U mini-
strantów możemy nabyć tygo-
dniki: „Źródło” i „Niedzielę, 
Ola i Jaś – dla dzieci. Gazetka 
Miriam znajduje się w przed-
sionku kościoła. 

 

o g ł o s z e n i a:   

ŚWIĘTO OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  

                    Pokarm na drogę (życia) 
 

„A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, Symeon wziął Je 
w objęcia i błogosławił Boga ”.  /Łk2, 28/  

 

Wszyscy jesteśmy Symeonami i Annami. Wszystkim nam dane było 
doczekać się zbawienia. Tylko czy jest w nas radość z tego powodu? 
Przywykliśmy do prawdy o zbawieniu, może nawet spowszedniała nam. 
Dziś możemy dołączyć do Józefa i Maryi, do Symeona i Anny, i zatopić 
wszystkie nasze zmartwienia w radości zbawionych. Weźmy Jezusa  
w objęcia, to znaczy poczujmy Jego obecność, a wszystko nabierze inne-
go wymiaru - przestanie być szare i smutne. 

wtorek (04 II ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Strażacka nr parzyste od 
2A do 24B (bez bloków)      
2. ksiądz – ul. Strażacka nr parzyste (bez 
bloków) od 24C do 4 
środa (05 II ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Strażacka nr nieparzyste 
(bez bloków) od 15G do 25 oraz szeregów-
ki przy „Biedronce” 
2. ksiądz – ul. Strażacka blok 42 klatki 1-4 
czwartek (06 II ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Strażacka  blok nr 42 klat-
ka 5 i 42A klatki 1-4 
2. ksiądz – ul. Strażacka bloki nr 44 B, C, 
sobota  (08 II ) (od godz. 9.00).  
1. ksiądz – ul. Sympatyczna- domki i szeregówki: nr: 6, 8, 10, 12, 14, 
16 oraz blok nr 15 klatka I   
2. ksiądz – ul. Sympatyczna blok nr 15 klatka II i blok nr 18 
poniedziałek  (10 II) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Sympatyczna- blok nr 20,  26 i  nr 28  
2. ksiądz – ul. Sympatyczna blok nr 24 
wtorek  (11 II) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Koło 
2. ksiądz – ul. Koło 

W dzisiejsza niedzielę Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania 
Pańskiego zwane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jezus jako 
pierworodny syn zgodnie z prawem żydowskim został przez ziemskich 
rodziców, Najświętszą Maryję i św. Józefa ofiarowany Bogu w świątyni 
jerozolimskiej. Prorok Symeon wypowiedział proroctwo nazywając 
Dzieciątko Jezus „światłem na oświecenie pogan”. Na ten dzień przypa-
da również ustanowiony w roku 1997 przez Papieża Jana Pawła II Świa-
towy Dzień Życia Konsekrowanego.  

 W Kościele katolickim są następujące formy życia konsekrowanego: 
wspólnotowe - zakony i zgromadzenia zakonne; stowarzyszenia życia 
apostolskiego; instytuty świeckie oraz indywidualne - dziewice konse-
krowane; wdowy konsekrowane; pustelnicy. Osoby konsekrowane to 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
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osoby które w sposób szczególny swoje 
życie poświęcają Bogu. Składają śluby 
czystości a także często ubóstwa i posłu-
szeństwa. W Polsce jest: ok. 18 tyś. 
sióstr zakonnych, ok. 12 tys. zakonników 
wśród których jest ok 9,3 tyś kapłanów, 
wdów konsekrowanych 305, 2 wdowców 

konsekrowanych oraz 2 pustelnice  
i 1 pustelnik. Dzień Życia Konsekrowa-
nego jest okazją do modlitwy w intencji 
osób życia konsekrowanego, nowych 
powołań a także okazją do materialnego 
wsparcia zakonów klauzurowych. 

opr. K. i A. Tobiaszowie 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO. Ciąg dalszy…  

POŻEGNANIE ŚP. HELENY PŁONKI 

W dniu 18.01.2020 r. zmarła Helena 
Płonka. Pani Helena od pierwszych 
chwil przybycia kapłanów (ks. Daraża, 
ks. Kotlaka, ks. S. Maca) na Drabiniankę 
pomagała organizować życie religijne. 
Za każdym razem kiedy na Drabiniance 
był odpust, I Komunia czy inne uroczy-
stości pomagała w ich organizacji, była 
główną pomysłodawczynią dekoracji na 
uroczystości kościelne. To osoba, która 
chętnie pomagała innym, zawsze dla 
każdego miała dobre słowo, była osobą 
niesamowicie życzliwą, taką ją na zaw-
sze zapamiętamy. Ponieważ Pani Hela- 
bo tak się wszyscy do niej zwracali 
mieszkała naprzeciw kaplicy, w której 
odprawiane były nabożeństwa, była na-
szą „Zachrystianką”. Przez długie lata 
opiekowała się kaplicą, jej wystrojem, 
troszczyła się o to z całego serca, jak 
umiała najlepiej i za to wszystko jeste-
śmy jej wdzięczni. Wszystkie prace przy 
kościele robiła bezinteresownie, prała 
szaty liturgiczne, obrusy, sprzątała, od-
garniała śnieg, pomagał jej również mąż 
i córka. Przez długi czas Pani Hela jeź-
dziła sama wcześnie rano „12-tką”, na 
giełdę kwiatową by przywieźć świeże 
kwiaty potrzebne do wystroju kościoła 
na niedzielę. Warunki do dbania o kapli-
cę były trudne. Najgorzej było w zimie, 
posadzka po myciu zamarzała, gdyż nie 
było ogrzewania. Pani Hela zorganizo-
wała na terenie parafii scholę, która śpie-
wała podczas mszy i prezentowała pro-
gramy słowno-muzyczne podczas róż-
nych uroczystych nabożeństw np. od-
pust, Wielki Czwartek, Imieniny i jubile-
usze księży pracujących tutaj 
itp. Kiedy były przygotowania 
do I komunii św. to zawsze po-
magała przy organizacji, dora-
dzała, niejednokrotnie była po-
mysłodawczynią dekoracji na tę 
uroczystość. Zawsze miała cie-
kawe pomysły na przygotowa-
nie i dekorację ołtarza podczas 
odpustów i uroczystości. Całym 
sercem była związana z tutejszą 
społecznością, parafią i tym 
wszystkim co się działo wokół 
niej. Na początku kiedy została 

erygowana parafia Matki Bożej Często-
chowskiej nie było na jej terenie domu 
parafialnego a Ksiądz Proboszcz miesz-
kał w parafii katedralnej. Wówczas bar-
dzo często w przerwach między niedziel-
nymi mszami śp. Pani Hela gościła  
w swoim domu ks. Proboszcza. Śp. Pani 
Hela była osobą niezwykle gościnną, 
otwartą na drugiego człowieka i pomoc-
ną. Troszczyła się o rozwój religijny 
młodzieży, zachęcała ją do uczestnictwa 
w nabożeństwach włączała  je w życie 
parafii, razem z nimi przygotowywała 
np. jasełka. Pani Helena była członkiem 
Rady Parafialnej i Komitetu Budowy 
Domu Parafialnego. 
Pogrzeb odbył się dnia 21.01.2020 r. 
Mszę św. pogrzebową celebrowało pię-
ciu kapłanów a przewodniczył ks. Infułat 
S. Mac. W naszej świątyni zgromadziło 
się wiele osób, które przyszły pożegnać i 
pomodlić się w intencji śp. Heleny aby 
wyrazić wdzięczność za dobro i serce, 
które w swoim życiu okazała innym oso-
bom. Pani Helena pochowana jest na 
cmentarzu w Słocinie. Łza się kręci w 
oku, że Pani Heleny nie ma już wśród 
nas. Jesteśmy wdzięczni za ten nieoce-
niony dar w osobie Pani Heleny dla na-
szej wspólnoty. Dziękujemy za wszystko 
czym śp. Helena obdarzyła Parafię Matki 
Bożej Częstochowskiej. Śp. Helena zaw-
sze zostanie w naszych sercach i modli-
tewnej pamięci.– Wieczne odpoczywanie 
racz jej dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj jej świeci!  

opr. D. Frańczak, M. Żyracka, Parafia 
Matki Bożej Częstochowskiej   

INTENCJE MSZALNE  

03.02 – 09.02 
 

Poniedziałek (03.02)  
godz. 7.00 

†Jolanta Klęsk- od brata z 
żoną 
godz. 18.00 

†Emilian Kawa- od Anny 
Hajduk z rodziną  
Wtorek (04.02)  
godz. 16.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od chrze-
śnicy Edyty z rodziną  

2/ †Emilian Kawa- od brata 
Edmunda z rodziną 
Środa (05.02)  
godz. 16.00 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do Matki Bożej Czę-
stochowskiej 

2/ †Emilian Kawa- od Jadwi-
gi i Kazimierza Słowik  
Czwartek (06.02)  
godz. 7.00   

†Agata Wandas  
godz. 16.00 

†Jolanta Klęsk- od Anety 
Łuszczki z rodziną    
Piątek (07.02)  
godz. 7.00 

†Helena Płonka- od Marii i 
Eugeniusza Woźniak 
godz. 18.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od sąsia-
dów Krajewskich z rodziną  

2/ †Emilian Kawa- od córki 
Bogumiły z rodziną  
Sobota (08.02)  
godz. 18.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od Zenona 
i Elżbiety Michałek  
2/ †Emilian Kawa- od rodzi-
ny Pruców i Leśniaków  
Niedziela (09.02) 

godz. 7.00  

†Elżbieta, Stefan  
godz. 9.00 

†Kazimiera Szeliga- 19 r. 
śmierci, Bogdan Jurzysta  
godz. 10.30 

†Irena Paśko- 9 rocznica 
śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Jolanta Klęsk- od kuzyna Pio-
tra Michałek z rodziną  


