
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
5 luty 2017 r.

NIEDZIELA 5 luty, V NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA PORZEBY ARCHIDIECEZJI
   7.30 W intencji Róż Różańcowych naszej Parafii oraz za ++ członków Żywego Różańca.
10.30 W intencji Księdza Proboszcza Jana Włoska z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.
16.30 1/ W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu św.: Marceliny Czajka,  Piotra i Pawła Przybyła, 

Franciszka Gralak i Kacpra Zielonka o Boże błogosławieństwo dla nich, ich rodziców i chrzestnych.
2/ Dziękczynna za przeżyte 50 lat w Sakramencie Małżeństwa Elżbiety i Pawła Kostków z prośbą 
o dalszą opiekę Bożą, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny / Te Deum /.

PONIEDZIAŁEK 6 luty, wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
                        Różaniec o silną wiarę w naszych rodzinach    

18.00 1/ Za + męża Czesława Kieś w rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, ++ dziadków, Renatę i Józefa 
Zientek, Wiesława Kwiatkowskiego, Franciszka Kupka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + syna Bogusława Węglorz, rodziców Annę i Maksymiliana Niewrzoł, Różę i Jana Węglorz, 
Krystynę i Bolesława Węglorz, Tadeusza Widera, Waltera Rostek oraz ++ z pokrewieństwa.

WTOREK 7 luty
                 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach  

18.00 1/ Za + syna Tadeusza Baszczok, żonę Halinę, ojca Joachima, siostrę Krystynę oraz ++ dziadków.
2/ Za + Arnolda Kolonko od rodzin Kostka, Polnik, Niedojad, Kolonko.
NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ŚRODA 8 luty
                        Różaniec o odsunięcie zapowiedzi fatimskich  

7.30 1/ Za + syna Jana Lindner w rocznicę śmierci, męża Engelberta, córkę Stefanię Hanusek, rodziców 
Paulinę i Sykstusa Bochenek, teściów Waleskę i Jana Lindner, za ++ z rodzin Lindner, Bochenek, Polnik, 
Chłodek, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Za + Józefa Piechula, żonę Rozalię, zięcia Edmunda Piątek oraz pokrewieństwo Piechulowie 
i Lankoczowe.

CZWARTEK 9 luty
               Różaniec w intencji kapłanów i o nowe święte powołania do służby w Kościele

7.30 Za + Józefa Grzenia w 5 rocznicę śmierci, żonę Elżbietę, rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, 
szwagrów, szwagierki, Marię i Władysława Morytko, ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK 10 luty, wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
               Różaniec o  Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata

18.00
19.00

Za ++ Ryszarda i Marka Postawka oraz ++ rodziców.
Msza św. młodzieżowa

SOBOTA 11 luty
7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.30 Za + Klaudię Czogała, + Gerarda Czogała, Marię i Maksymiliana Święty, Marię i Ernesta Piechula, 

++ z rodzin Święty, Piechula, Czogała i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.30 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa

NIEDZIELA 12 luty, VI NIEDZIELA ZWYKŁA  KOLEKTA NA PORZEBY NASZEJ PARAFII
   7.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Wioletty i Bogumiły.
10.30 Dziękczynna w intencji Marleny Pojda oraz Dominiki Baszczok z okazji 18 urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.
16.30 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z okazji 95 urodzin Anny z podziękowaniem za odebrane łaski 

i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla całej rodziny.



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA  

5 luty 2017 r.  

1. Dzisiejsza  kolekta  przeznaczona  jest  na  potrzeby  archidiecezji.  
W  przyszłą  niedzielę  przeznaczona  będzie  na  potrzeby  naszej
parafii na zakup opału. Bóg zapłać za złożone ofiary.

2. W sobotę we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

3. Zachęcam wiernych, szczególnie małżonków do przeżycia rekolekcji
zamkniętych  w  naszych  domach  rekolekcyjnych  w  Brennej,
Panewnikach lub Kokoszycach.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:
 Poniedziałek  –  wspomnienie  św.  Pawła  Miki  i

Towarzyszy,      
                 męczenników;

 Środa – wspomnienie św. Hieronima Emilianiego 
zakonnika;  wspomnienie Józefiny Baghity, dziewicy;

 Piątek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy;
 Sobota - wspomnienie NMP z Lourdes. 

5. Zapraszam  do  prowadzenia  różańca  przed  mszą  św.  Róże  z  Nowej  Wsi.  Dziękuję  za  modlitwy  
w minionym tygodniu. 

6. Spotkanie Pań tworzących Parafialny CARITAS będzie w poniedziałek o 9.30; zaś Pań katechetek
będzie także w poniedziałek o godzinie 15.30. 

7. Po przerwie zimowej zapraszam we wtorek o 15.00 na spotkanie klasy I gimnazjum. Spotkanie w salce
katechetycznej.

8. Przed nami ważne wydarzenie parafialne jakim jest udzielenie sakramentu bierzmowania. Będzie on
udzielony młodzieży klas III gimnazjum w środę 22 marca br. Szafarzem będzie ks. biskup Marek
Szkudło. Polecamy w modlitwie księdza biskupa i kandydatów do bierzmowania.

9.  W piątek – drugi piątek miesiąca, o 19.00 msza św. dla młodzieży naszej parafii. Zapraszam młodzież. 
10. Już dzisiaj zapowiadam tegoroczne rekolekcje parafialne w ramach Wielkiego Postu. Rozpoczną się

one w Niedzielę Palmową. Tematem będą wezwania /przesłania/ fatimskie. Módlmy się w intencji  
ks. Jana i całą parafię o pochylenie się nad tajemnicą naszego zbawienia przypomnianą przez Maryję 
w Fatimie. 

11. Przy tej okazji zapraszam na parafialna pielgrzymkę do Fatimy, która będzie miała miejsce w sierpniu
tego roku. Zapraszam do udziału Parafian, a także krewnych czy znajomych.  

12. Zachęcam  do  czytania  Gościa  Niedzielnego.  Jest  nowy  numer  Drogi dla  młodzieży,  Apostolstwo
Chorych. Zachęcam do czytania

13. Dziękuję za przygotowanie kościoła do niedzieli. Zapraszam kolejną grupę Parafian. 
14. Dziękuję za prace przy demontażu stajenki. Bóg zapłać w imieniu parafian.
15. Kolejny  raz  zbierany  będzie  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny.  Będzie  to  miało  miejsce  

14 lutego 2017r. do godziny 16.00. W gablotce zamieszczony jest informujący o tym plakat.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
      
      Za wszystkich ludzi  cierpiących,  szczególnie  za ubogich,  uchodźców i  społecznie wykluczonych,  aby  

w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.  


	5 luty 2017 r.

