Ogłoszenia Duszpasterskie
na V Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele gospodarcze naszej Parafii.
Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Msza św. o godz. 1100 z udziałem dzieci od najbliższej niedzieli
odprawiana będzie w dolnym kościele.
3. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
4. We wtorek 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. Całość zakończy się
błogosławieństwem lourdzkim. Od godz. 1030 będzie można skorzystać
z sakramentu pokuty.
5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele.
6. Od najbliższej środy po wieczornej Mszy św. wznawiamy spotkania
Kręgu Biblijnego.
7. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, o godz. 1630 –
katecheza sakramentalna dla dzieci pierwszokomunijnych, o godz. 1900
– spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
8. W piątek o godz. 1500 w dolnym kościele Koronka do Miłosierdzia
Bożego i rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 1630
– spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio. O godz. 1700 – Msza św.
zbiorowa za zmarłych.
9. 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 Msze św. w najbliższy wtorek
o godz. 1100 oraz w środę o godz. 1000.
10. W najbliższą sobotę o godz. 1000 w górnym kościele – spotkanie
formacyjne kandydatów do bierzmowania.
11. W najbliższą niedzielę – zbiórka do puszek na GC Caritas.
12. We wtorek 18 lutego o godz. 1900 spotkanie pielgrzymów udających się
w kwietniu na pielgrzymkę do Włoch.
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Zapraszamy na Mszę św. za Sybiraków
W środę o godz. 1000 uroczysta Msza św. z okazji 80 rocznicy deportacji
Polaków na Syberię. Dramat zesłańców rozpoczął się 10 lutego 1940 roku.
To data pierwszej deportacji, która dotyczyła około 300 tysięcy Polaków.
W kolejnych latach odbywały się następne zsyłki. Łącznie na Sybir zesłano
ponad półtora miliona naszych rodaków.

Jak to jest z sakramentem namaszczenia chorych
Jak to jest z sakramentem namaszczenia chorych, kiedy i ile razy w życiu
można go przyjmować?
Nie można powiedzieć, ile razy w życiu powinno się skorzystać z sakramentu
namaszczenia chorych. To zależy od konkretnego człowieka, jego zdrowia
i wiary w sakrament. Istotniejsze pytanie to: kiedy go przyjąć? Zasadniczo
przyjmują go ci, którzy trafili do szpitala, czyli osoby, których zdrowie nie jest
dobre. Inna grupa osób to chorzy lub niepełnosprawni od lat. Ci przyjmują
sakrament chorych regularnie, np. we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes czy
w czasie rekolekcji parafialnych, lub też przy okazji odwiedzin chorych przez
kapłana z okazji pierwszego piątku miesiąca. Są też tacy, którzy „wołają”
księdza z olejami, kiedy ktoś z ich bliskich jest na łożu śmierci.

Tym ostatnim trzeba powiedzieć z całą stanowczością, że sakrament chorych
to nie jest ostatnie namaszczenie, którego udziela się tylko umierającym. To
łaska Boża, by w chorobie nie stracić wiary w Boga i życie wieczne. Nie należy
się go bać czy unikać, uważając że jeżeli ksiądz przychodzi z tym
sakramentem, to niechybnie czeka chorego śmierć. Dlatego też nie powinno
się czekać z przyjęciem tego sakramentu czy jego udzieleniem do ostatniej
chwili.
Czy może przyjąć sakrament namaszczenia chorych osoba, która wcale nie jest
obłożnie chora? Oczywiście, że tak! Jeżeli ktoś czuje się niezbyt dobrze,
a wierzy w uzdrawiającą moc sakramentów, to jak najbardziej może
go przyjąć. Pamiętać jednak trzeba, że owocem wcale nie musi być fizyczne
uzdrowienie chorego. Sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu,
być może uzdrowienie fizyczne, ale przede wszystkim ma otworzyć go
na Ducha Świętego, który obdarza chorego mocą do walki z chorobą. Mówi
o tym formuła sakramentu namaszczenia chorych:
Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu
wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech
cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Sakrament chorych też sprawia,
że w rzeczywistości ciężkiej choroby czy niebezpieczeństwa śmierci chory
nie utraci wiary w Boga, jedynego dawcę i Pana życia. Jeżeli chory jest
świadomy, zadbajmy by udzielenie sakramentu chorych poprzedzały
sakrament pojednania i Komunia św.
Źródło: www.przewodnik-katolicki.pl
INTENCJE 10.02.2020 r. – 16.02.2020 r.
Poniedziałek – 10.02.2020 r. – św. Scholastyki
700
830
+ Siostra Elżbieta Więcek (w 35 r. śm.), rodzice i bracia Lewandowscy
1800
+ Kazimierz Szczygieł, rodzice: Marta i Bernard, brat Wiktor Wolszlegier,
rodzice: Marianna i Wiktor
1800
+ Maria Chmielińska – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 58 D
Wtorek – 11.02.2020 r. – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
700
830
+ Marian Makowski (z okazji urodzin), siostra Teresa, rodzice: Helena
i Stanisław
1800
+ Teresa Manteufel – popogrzebowa
00
18
+ Julian Malinowski – popogrzebowa
1800
+ Gabriela Kamińska – popogrzebowa

Środa – 12.02.2020 r.
700
830
+ Antoni Przerwa
1800
+ ks. Józef (w 23 r. śm.) i zmarli z rodziny
00
18
+ Mąż Marian Zalewski, rodzice: Jadwiga i Henryk, bratowa i bracia z rodziny
Zarębskich
1800
+ Herbert Winkler (w 10 r. śm.) i zmarli z rodziny
Czwartek – 13.02.2020 r.
700
+ Katarzyna Gisicka i Henryk Gisicki oraz zmarli z rodziny Kubickich
830
+ Mąż Stanisław Krzemiński (w 31 r. śm.), rodzice z obojga stron oraz
rodzeństwo
1800
+ Tata Kazimierz (w dniu urodzin), mama Leokadia i brat Stefan Sikorscy,
ks. Jan Bartlewicz i zmarli z rodzin z obojga stron
00
18
+ Franciszka Dahl – popogrzebowa
1800
+ Mama Krystyna (w r. śm.), ojciec Zdzisław i dziadkowie z obojga stron
Piątek – 14.02.2020 r. – Świętych Cyryla i Metodego
700
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej,
zdrowie w dniu urodzin dla syna Michała z rodziną
1700
Msza św. za zmarłych
1800
+ Donat (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny Piotrowskich
1800
+ Marek Bartnicki
Sobota – 15.02.2020 r.
700
830
+ Rodzice: Andrzej i Anastazja Dudek oraz Helena i Alfons Klasińscy
00
18
+ Anna Sinda (w 7 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Mąż Kazimierz Jarosz (w 2 r. śm.) i brat Zenon Jarosz (w 2 r. śm.)
Niedziela - 16.02.2020 r.
700
+ Jadwiga Czajkowska (w 1 r. śm.) i Tadeusz Czajkowski
930
+ Irena Mulawa i zmarli z rodziny
1100góra + Czesława Węgrzynowska (w 23 r. śm.)
1100góra O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi
1230
+ Mama Wanda Przeworska (w dniu urodzin) i tata Bronisław
1230
+ Syn Artur Kacprzyk (w 21 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1230
+ Rodzice: Helena (w 1 r. śm.), Stanisław (w 15 r. śm.) Ajersch
1500
+ Zygmunt Majewski (w 15 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
1500
+ Franciszek Stefański (w 12 r. śm.) i rodzice z obojga stron
00 dół
16
Msza Święta w NFRR – po łacinie
1800
+ Mariusz Wróblewski (w 1 r. śm.), Jan Wróblewski (w 11 r. śm.) oraz zmarli
Paweł i Pelagia Miler, Elżbieta i Kazimierz Kołodziejczak

