Ogłoszenia Duszpasterskie
na IV Niedzielę Zwykłą
1. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest
także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. W związku z tym
po Mszy św. podczas zbiórki do puszek będziemy mogli wesprzeć klasztor
sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie.
2. W poniedziałek pod koniec Mszy św. będzie możliwość przyjęcia
błogosławieństwa św. Błażeja – od chorób gardła.
3. W czasie ferii zimowych niedzielna Msza św. o godz. 1100 odprawiana jest
tylko w górnym kościele.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele. Po Mszy św.
o godz. 1800 w Sali na dole – spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630;
nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich o godz. 1730.
 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700, 1630 i 1800.
O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 1600.
6. Ze względu na okres zimowy wszystkie Msze św., od poniedziałku
do soboty przed południem, odprawiane są wyłącznie w dolnym kościele.
W górnym kościele Msze św. odprawiane będą tylko w niedziele
(w tym sobotnia Msza św. wieczorna) oraz w tym tygodniu adoracja
Najświętszego Sakramentu, spowiedź i Msze św. o godz. 1630 i 1800
w pierwszy piątek miesiąca.
7. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności
wiernych.
8. Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się w tym miesiącu 10 lutego.
Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania odbędzie się
15 lutego w trzecią sobotę miesiąca o godz. 1000 w górnym kościele.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Waldemar Bednarz z ul. Śniadeckich 34, lat 75
+ Wiesława Czezowska z ul. Śniadeckich 44, lat 71
+ Beata Czarnecka z ul. Śniadeckich 34, lat 46
+ Genowefa Wojnowska z ul. Śniadeckich 40, lat 65
+ Władysław Siudajewski z ul. Śniadeckich 2, lat 93
+ Jan Walkowiak z ul. Śniadeckich 48, lat 82
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Kardynał Stefan Wyszyński
Syn Stanisława i Julianny Karp, urodził się 3 września 1901 r. w Zuzeli.
Początkowo uczył się w Zuzeli, szkołę podstawową ukończył jednak w
Andrzejewie. Następnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum Wojciecha
Górskiego (1912–1915) oraz gimnazjum w Łomży. Egzamin maturalny złożył
w Liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam wstąpił do seminarium
duchownego, gdzie w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925–
1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskując stopień
doktora. Następnie przez rok odbywał podróże studyjne po Włoszech, Francji,
Belgii, Holandii, Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany został
wikariuszem w katedrze włocławskiej, a w 1931 r. wikariuszem w Przedeczu
i wykładowcą w seminarium duchownym we Włocławku. W latach 1932–1939
był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Po wybuchu II wojny
światowej, w czasie powstania warszawskiego, był kapelanem Okręgu
Wojskowego Żoliborz-Kampinos. W latach 1946–1948 sprawował godność
biskupa lubelskiego. 18 listopada 1948 r. został przeniesiony przez papieża na
arcybiskupstwo gnieźnieńskie i warszawskie. Początkowy okres jego
prymasostwa przypadł na czas konfrontacji państwo – Kościół. W latach 1953–
1956 Wyszyński był internowany. W tym czasie (1953 r.) został kreowany na
kardynała. W czasie internowania narodził się pomysł idei Wielkiej Nowenny,
mającej przygotować wiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski
i zrealizowany w latach 1957–1966.

W tym czasie zorganizowano pielgrzymkę kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej po Polsce. W 1966 r. uczestniczył aktywnie w obchodach
jubileuszu Chrztu Polski. Dzięki jego inicjatywie papież Paweł VI ogłosił
Maryję Matką Kościoła. Prymas wyświęcił 45 biskupów, ukoronował 48
wizerunków maryjnych. Przez cały okres swego pontyfikatu był
przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Był też uczestnikiem
czterech konklawe (wybory Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła
II). Brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II, obecny był
też na wszystkich jego sesjach. Był także jednym z inicjatorów „Orędzia
biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 1965 r. Był autorem wielu
publikacji, głównie z dziedziny katolickiej nauki społecznej. Prymas
Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego pogrzeb odbył się
31 maja, ciało złożono w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
Od 1989 r. prowadzony był proces beatyfikacyjny Wyszyńskiego. Beatyfikacja
odbędzie się 7 czerwca 2020 r.
Źródło: www.prymaspolski.pl

Zakończyliśmy półkolonie parafialne
W piątek zakończyliśmy półkolonie parafialne dla 50 dzieci. Pragniemy
serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło:
organizatorom i wychowawcom – Paniom: Milenie Karpińskiej i Alinie Parys,
Państwu Małgorzacie i Rafałowi Falkowskim, Panom przygotowującym
posiłki: Grażynie Kowalskiej, Gabrieli Fabińskiej i Krystynie Bojanowskiej
oraz członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
INTENCJE 03.02.2020 r. – 09.02.2020 r.
Poniedziałek – 03.02.2020 r.
700
830
+ Małgorzata i Władysław Orzepowscy – intencja od córki
1800
+ Jerzy Kaszubowski (w r. śm.)
Wtorek – 04.02.2020 r.
700
830
+ Renata Lewandowska – popogrzebowa
1800
+ Ryszard Szymański (w 14 r. śm.) i zmarli z rodziny
Środa – 05.02.2020 r. – św. Agaty
700
830
+ Alojzy (w 30 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Anieli i Kazimierza
w 54 rocznicę ślubu oraz dla dzieci

1800
1800

+ Ryszard Link (w 2 r. śm.) – intencja od żony, córki i zięcia
+ Zenon Ankiewicz (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny

Czwartek – 06.02.2020 r. – św. Pawła Miki i Towarzyszy
700
830
+ Rodzice: Maria i Bogusław, mąż Janisław oraz zmarli z rodziny
1800
O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka opiekuna Apostolatu Margaretka
i dla kapłanów pracujących w naszej parafii – intencja od Apostolatu
Margaretka
1800
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Siostra Urszula (w dniu urodzin) i zmarły szwagier Armin Kalicki
Piątek – 07.02.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1630
+ Honorata Ciszewska i zmarli z rodziny
1800
+ Mąż Stanisław (w 3 r. śm.) oraz córki Beata i Anna, rodzice: Koszewscy
i Danielak
Sobota – 08.02.2020 r.
700
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy dla Jana Skierskiego z okazji 83 urodzin – intencja
od żony i córki
1800
+ Roman Ziółkowski (w 3 r. śm.) oraz rodzice: Halina i Roman Pawlak,
Aniela i Eryk Ziółkowscy i zmarli z rodziny
1800
+ Rodzice: Piotrowscy i Dembek oraz Leszek, Jurek i Jola
Niedziela - 09.02.2020 r.
700
Józefa Cierzewska (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
930
Rodziny Szensztackie
30
9
+ Mąż Marek (w r. śm.) oraz teściowie: Halina i Tadeusz oraz Stanisława
i Bronisław Błażejewscy
930
+ Rodzice: Janina i Aleksander Grotkowscy i zmarli z rodziny
1100góra + Ojciec Piotr (w 27 r. śm.), mama Zofia Klimek, rodzice: Maria i Antoni
Poręccy
1100góra W intencji Panu Bogu wiadomej
1230
+ Anna Lewandowska (w 15 r. śm.) oraz rodzice: Lewandowscy i Jarzyńscy
30
12
+ Romualda Grzesik-Joniec (w 2 r. śm. oraz z okazji urodzin) – intencja
od przyjaciół
1230
+ Mąż Stefan i zmarli z rodziny z obojga stron
1500
+ Ryszard Badzmierowski (w 11 r. śm.) oraz Henryk i Zygmunt
1600 dół Msza Święta w NFRR – po łacinie
1800
+ Mąż Henryk Wasielewski (w 1 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny

