Ogłoszenia Duszpasterskie

na V Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 – spotkanie Żywego Różańca,
natomiast po Mszy św. o godz. 1100 w dolnym kościele – spotkanie
z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
2. Również dzisiaj po Mszach św. – zbiórka do puszek na zorganizowanie
półkolonii parafialnych. Zapisało się już 47 dzieci. Półkolonie odbędą
w pierwszym tygodniu ferii zimowych i trwać będą od poniedziałku
do piątku w godz. od 900 do 1400.
3. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
4. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
6. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora.
7. W piątek o godz. 1000 uroczysta Msza św. z okazji 78 rocznicy
deportacji Polaków na Syberię.
8. Również w piątek o godz. 1700 – Msza św. zbiorowa za zmarłych.
9. W przyszłą niedzielę 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Na uroczystą
Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
zapraszamy na o godz. 1100. Sakrament namaszczenia chorych mogą
przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski
uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym
krewnym w dotarciu do naszej świątyni.
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Zapraszamy do Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot
działających na terenie naszej Parafii
Akcja Katolicka

Całość zakończy się błogosławieństwem lourdzkim.

Akcja Katolicka odrodziła się w Polsce dzięki inicjatywie św. Jana Pawła
II. Jej celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej należących do niej
członków oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików
świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej
Kościoła. Działanie Akcji Katolickiej oparte jest o zasadę: „widzieć,
oceniać, działać”. Spotkania formacyjne grupy odbywają się w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 1900. Asystentem kościelnym
jest ks. Proboszcz Marek Borzyszkowski.

Od godz. 1030 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

10. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – polecamy ją ofiarności
wiernych.
11. W tym tygodniu patronują nam: we wtorek – św. Paweł Miki
i Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu, w sobotę –
św. Scholastyka (†542), dziewica.
12. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Stefania Wojciechowska z ul. Śniadeckich 40, lat 79
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest aktywne
uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie
i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Do stowarzyszenia w naszej
parafii należy kilkanaście osób, które pragną przeżywać swoją młodość
blisko Boga i ludzi oraz odpowiadać na potrzeby środowiska. Spotkania
odbywają się w piątki po wieczornej mszy świętej. Asystentem
Stowarzyszenia jest ks. Bartosz Serwiński.

Liturgiczna Służba Ołtarza
Podstawowym zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest służba Panu Bogu
poprzez pełnienie różnorakich posług podczas Liturgii Mszy św. i innych
nabożeństw (ministrant od łacińskiego ministrare = służyć). W skład
Liturgicznej Służby Ołtarza wchodzą ministranci i lektorzy. Spotkania
formacyjne odbywają się w soboty: dla lektorów o godz. 930 a dla
ministrantów o godz. 1000. Ministranci i lektorzy służą przy ołtarzu
w ramach wyznaczonych dyżurów w niedziele i uroczystości kościelne oraz
w dni powszednie. Grupa ministrantów i lektorów istnieje od momentu
powstania parafii. Opiekunem grupy jest ks. Łukasz Światowski.
Krąg Biblijny
Krąg Biblijny skupia wiernych pragnących bardziej poznać Pismo Święte
oraz uczyć się rozważania Słowa Bożego. Na spotkania Kręgu Biblijnego
nie trzeba się zapisywać. Można po prostu przyjść i posłuchać. Spotkania
Kręgu we wtorki po wieczornej Mszy św. w salce parafialnej na dole
prowadzi ks. Marcin Banach.
INTENCJE 05.02.2018 r. – 11.02.2018 r.
Poniedziałek – 05.02.2018 r. – św. Agaty
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Jerzy Kulwicki (w 6 r. śm.)
1800
+ Ewa Snoussi i Sylwia Maciąg
1800
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny
Goślińskich, Krysik i Chmielewskich
Wtorek – 06.02.2018 r. – św. Pawła Miki i Towarzyszy
700
O rozeznanie powołania dla syna Pawła
30
8
+ Siostra Urszula Topolewska (w dniu urodzin) i rodzice: Jadwiga i
Roman Makowscy
1800
+ Aniela Kurkowska – popogrzebowa
1800
+ Aleksandra Ossowska (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny Dulskich i
Ossowskich
Środa – 07.02.2018 r.
700
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
830
+ Krzysztof Laskowski (w 2 r. śm.) – intencja od żony i synów
830
+ Kazimierz Szczygieł i rodzice: Marta i Bernard oraz Wiktor
Wolszlegier i rodzice: Marianna i Wiktor

1800
1800

+ Mama Helena i zmarli z rodziny
+ Genowefa Ługowska i zmarli z rodziny

Czwartek –08 .02.2017 r.
700
830
+ Maksymilian, Bronisława Solińscy oraz siostra Renata
1800
+ Roman Ziółkowski (w 1 r. śm.) o spokój duszy i radość wieczną
– intencja od żony i córek
00
18
+ Rodzice: Halina i Marian Pawlak, Aniela i Eryk Ziółkowscy
oraz zmarli z rodziny z obojga stron
Piątek - 09. 02.2018 r.
700
830
+ Józefa Cieszewska (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny z obojga stron
1000
Msza w intencji Sybiraków
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Pelagia Łazarska (w 4 r. śm.)
1800
+ Mąż Marek (w 7 r. śm.) oraz teściowie: Halina i Tadeusz
Sobota – 10.02.2018 r. – św. Scholastyki
700
+ Adelajda Witkowska – popogrzebowa
830
+ Andrzej, Anastazja Dudek oraz Alfons, Helena Klasińscy
30
8
+ Edwin Ziółkowski – popogrzebowa
1800
+ Jerzy Grajewski (w 20 r. śm.) oraz rodzice i teściowie
1800
+ Mąż Marian Sitkowski (w 32 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Małgorzata Kwiatkowska – popogrzebowa
Niedziela - 11.02.2018 r.
700
930
Rodziny Szensztackie
930
+ Mąż Stefan (w 19 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
1100góra + Mama Helena Hetmańska (w 35 r. śm.) i tata Jerzy Hetmański
oraz zmarli z rodziny
1100dół + Hygina, Adam Poznańscy, zmarli z rodziny
1230
+ Ojciec Józef Sala i zmarli z rodziny
1230
+ Żona Jadwiga Porożyńska (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
1230
W 30 rocznicę ślubu Mireli i Piotra. Z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i zdrowie dla Jubilatów
00
15
+ Ryszard Badźmierowski (w 9 r. śm.) oraz Henryk i Zygmunt
1800
+ Anna Olszewska (w 5 r. śm.), Edmund Bojar (w 6 r. śm.)
oraz rodzice i rodzeństwo
1800
+ Edward Tomaszewski i Jadwiga Buchwałd oraz zmarli z rodziny

