Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkanocy - Niedzielę Miłosierdzia Bożego
1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Starajmy się
wzmocnić codzienne praktykowanie „wyobraźni miłosierdzia”, do
czego tak bardzo zachęcał nas papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki
do Polski w 2002 roku. Przed kościołem zbieramy ofiary na rzecz
Caritas Diecezji Toruńskiej.
2. Próby dla bierzmowanych w poniedziałek o godz. 1600, w środę i w
czwartek o godz. 1830.
3. We wtorek o godz. 1730 Różaniec Fatimski.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. W piątek 28 kwietnia 2017 r. o godz. 1800 JE Ksiądz Biskup Józef
Szamocki udzieleni sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej
parafii.
6. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 1100 spotkanie z rodzicami dzieci
pierwszokomunijnych.
7. Za tydzień – Niedziela Biblijna rozpoczynająca Ogólnopolski Tydzień
Biblijny.
8. W najbliższą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii s. Paulę –
Benedyktynkę Misjonarkę. Siostra pracuje w Białej Cerkwi
na Ukrainie. Pragnie nam przybliżyć działalność apostolską Sióstr
za wschodnią granicą. Siostry posługujące w Białej Cerkwi zajmują się
katechizacją, pomagają w parafii, opiekują się chorymi, prowadzą
świetlicę dla dzieci. Nie mają żadnego wsparcia ze strony władz
publicznych Ukrainy, dlatego zwracamy się z prośbą, aby
w najbliższą niedzielę wesprzeć finansowo dzieło ewangelizacji, które
prowadzą siostry Benedyktynki Misjonarki w Białej Cerkwi. Po Mszach
św. przeprowadzona będzie zbiorka do puszek na ten cel. W gablotach
przy
wejściu
do
kościoła
można
obejrzeć
zdjęcia
z działalności Sióstr.
9. W minionym tygodniu zmarli
+ Wanda Wardzińska z ul. Śniadeckich 76, lat 70
+ Wiesław Majchrzak z ul. Jackowskiego 41, lat 61
+ Elżbieta Wróblewska zamieszkała w Elblągu, lat 68
+ Andrzej Nowacki z ul. Śniadeckich 80, lat 63
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Biuro parafialne czynne:
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Istota posłannictwa św. Faustyny
Urodziła się w 1905 roku we wsi
Głogowiec k/ Łodzi jako trzecie z dziesięciorga
dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława
Kowalskich. Od dzieciństwa odznaczała się
umiłowaniem
modlitwy,
pracowitością,
posłuszeństwem i wrażliwością na ludzką biedę.
Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem jako
kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny
dom i poszła na służbę do zamożnych rodzin.
Mając
dwadzieścia
lat
wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, w którym –jako s. Maria Faustyna
– przeżyła trzynaście lat, spełniając obowiązki
kucharki, ogrodniczki i furtianki. Jej życie –
na pozór bardzo zwyczajne, monotonne i szare –
kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia z Bogiem.
Od dzieciństwa bowiem pragnęła zostać wielką świętą i konsekwentnie
do tego dążyła, współpracując z Jezusem w dziele ratowania
zagubionych dusz aż do złożenia swojego życia w ofierze
za grzeszników. Lata jej zakonnego życia naznaczone więc były
stygmatem cierpienia i nadzwyczajnych łask mistycznych.

Wyjazd do Sanktuarium
Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
Biuro Radia Maryja zaprasza na wyjazd autokarem do Sanktuarium
Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w dniu
6 maja 2017 r. o godz. 830. Zapisy w Biurze Radia Maryja we Farze
lub telefonicznie 720 159 496.
XXII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zapraszają wszystkich (nie trzeba
być członkiem Odnowy), którzy pragną doświadczyć radosnej
wspólnoty wiary, ożywionej Duchem Świętym do udziału w XXII
Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym. Program i zapisy
podane są na plakacie w gablocie .
INTENCJE 23.04.2017r. – 30.04.2017r.
Poniedziałek – św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika 24.04.17r.
700
+ Siostra Regina (w r. śm.)
830
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
30
8
+ Ryszard Stoppel (w 14 r. śm.), córka Dorota i zmarli z rodziny
obojga stron
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Zofii i Sławomira z rodziną z okazji 24 rocz. ślubu
1800
+ Henryk Schoenwald (w 20 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Henryk Górski – gregorianka
Wtorek – św. Marka, Ewangelisty 25.04.17r.
700
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
830
O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla ks. Proboszcza Marka (w dniu imienin i z okazji
minionych urodzin) – int. od Żywego Różańca
830
+ Henryk Górski – gregorianka
1800
+ Genowefa Rutkowska – popogrzebowa
1800
+ Rodzice: Janina i Jan (w 27 r. śm.) i brat Wiesław Tarkow
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
w 30 rocznicę ślubu
Środa 26.04.17 r.
700
+ Marek Łapusiewicz oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Wojciecha Bartuzi
30
8
+ Tata Zenon (w r. śm.)
830
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
1800
+ Bronisława i Ignacy Woźniak
1800
+ Stanisław Danielak – int. od sąsiadów
1800
+ Henryk Górski – gregorianka

Czwartek 27.04.17 r.
700
+ O Boże miłosierdzie dla Łukasza Grabowskiego – int. od koleżanek
830
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
830
+ Grzegorz Babik (w 13 r. śm.), mąż Władysław i syn Andrzej
00
18
+ Andrzej Zalewski (w dniu urodzin), mąż Rafał
oraz rodzice Antonina i Jan
1800
+ Henryk Górski – gregorianka
1800
+ Jerzy Bogdan oraz rodzice i teściowie
Piątek 28.04.17 r.
700
+ Janina (w 4 r. śm.), Tadeusz, Weronika i Franciszek oraz dziadkowie
700
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
830
+ Maria i Eugeniusz Soboń oraz rodzice z obojga stron
830
+ Henryk Górski – gregorianka
00
18
O błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla młodzieży
z naszej parafii przystępującej do bierzmowania
1800
+ Kazimierz Wycinek (w 1 r. śm.)
1800
+ Edward Musalewski (w 14 r. śm.)
Sobota – św. Katarzyny Dziewicy i Doktora Kościoła 29.04.17 r.
700
830
+ Henryk Górski – gregorianka
830
+ Maria, Stefan Maksym oraz rodzice i dziadkowie z rodzeństwem
00
18
+ Jerzy Lamkowski (w 4 r. śm.) oraz Halina
1800
+ Jan i Gertruda Kanicz oraz zmarli z rodziny
1800
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
Niedziela Wielkanocy 30.04.17 r.
700
930
+ Brat Włodzimierz Angowski (z okazji urodzin), mama Jadwiga tata
Tadeusz oraz teściowie: Stanisława i Aleksander
1100góra + Zdzisław Dominikowski (w 10 r. śm.)
1100dół + Józefa Biała (w 20 r. śm.) – int. od rodziny
1230
O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jacka
(z okazji urodzin)
1230
+ Henryk Górski – gregorianka
1230
+ Magdalena Wyżga – popogrzebowa
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Eryki i Bronisława z rodziną w 55 rocznicę ślubu
00
15
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
dla Stanisława z okazji 89 urodzin
1800
+ Mąż Marian Rolewicz oraz rodzice z obojga stron
1800
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka

