Numer: 6/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 07.02.2016 r.
8.00 + Sabina, Zygmunt, Pelagia, Michał
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. dla Marii z okazji imienin.
11.00 + Zofia, Janusz Góra
12.30 Za parafian
19.00 Msza św. dziękczynna za udaną operację z prośbą o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla ojca Kazimierza.
Poniedziałek: 08.02.2016 r.
18.00 Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej
i ludów Azji - I Róża Żywego Różańca.
Wtorek: 09.02.2016 r.
18.00
Środa: 10.02.2016 r. - Środa Popielcowa
8.00
18.00
19.30
Czwartek: 11.02.2016 r.
18.00 + Joanna, Bronisław
Piątek: 12.02.2016 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej - II Róża Żywego Różańca
Sobota: 13.02.2016 r.
18.00 Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią dając świadectwo wiary,
uczciwości i miłości bliźniego - III Róża Żywego Różańca
Niedziela: 14.02.2016 r.
8.00
9.30
11.00
12.30
19.00
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Pielgrzymka
w Roku Miłosierdzia
1 dzień: 30 kwiecień
(sobota): godz. 6,00 wyjazd autokaru z parkingu przy kościele; Niepokalanów, (Brama Miłosierdzia, bazylika, Panorama Tysiąclecia, Męka
Pańska, Muzeum św.
Maksymiliana); Wąwolnica, (Brama Miłosierdzia, bazylika, Msza św. w Kaplicy
MB Kębelskiej, obiadokolacja, nocleg w Domu Pielgrzyma).
2 dzień: 1 maj (niedziela): godz. 7,00 - Msza św. w kaplicy z odsłonięciem Figury MB Kębelskiej, śniadanie; Kazimierz Dolny (klasztor oo. reformatów, rynek, fara, baszta, Góra Trzech Krzyży, bulwar nad Wisłą - wygodne obuwie;
Wąwolnica (obiadokolacja); Nałęczów: Park Zdrojowy, Muzeum Prusa i Żeromskiego, spa (woda ze źródła miłości, konieczny strój kąpielowy, klapki i ręcznik),
Pałac Małachowskich (wieczorem dansing z kuracjuszami, jako gimnastyka
zbiorowa); Wąwolnica (nocleg w Domu Pielgrzyma).
3 dzień: 2 maj (poniedziałek) Święto Flagi: godz. 7,00 - Msza św. w kaplicy,
śniadanie, spotkanie z Ks. inf. Janem Pęziołem, muzeum, Plac Maryjny, Kębło miejsce Objawienia; Warszawa (godz. 14,20 i 14,40 Muzeum Powstania Warszawskiego w dwu grupach z przewodnikami, zakwaterowanie Amicus - Dom
Pielgrzyma, restauracja Serafino czynna do godz. 21,00, muzeum bł. ks. Jerzego
Popiełuszko czynne do godz. 16,00, Grób bł. ks. Jerzego Popiełuszko, sanktuarium, czas wolny do metra Plac Wilsona 3 min.
4 dzień: 3 maj (wtorek) Uroczystość NMP Królowej Polski: godz. 7,00 - Msza
św., śniadanie, Archikatedra Warszawska, spacer po Starym Mieście, kościół św.
Anny, Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście, Płac Piłsudskiego - godz.
12,00 Uroczysta odprawa warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza;
powrót do Szczecina.
Cena: 400 zł
kontakt: ks. Zbigniew: mail jazew@op.pl, nr tel. 91 426 14 58 lub 509 083 446
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Liturgia słowa - 5 niedziela zwykła
I czytanie (Iz 6,1-2a.3-8) W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego
na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny
stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego:
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od
głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I
powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych
wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w
ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto
dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!
II czytanie (1 Kor 15,1-11) Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem,
którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się
więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy
zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu,
już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo
prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana
mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich
wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni,
tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
Ewangelia (Łk 5,1-11) Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać
słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące
przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i
z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i
zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy
i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł
Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I
jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 07.02.2016 r.
1. W środę, 10 lutego przypada Środa Popielcowa. Msze święte z poświęceniem popiołu
oraz posypaniem głów w naszym kościele będą o godz. 8 00, 1800 i 1930. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość - nie spożywa się pokarmów mięsnych i post ścisły - tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy
powyżej 14 roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku
życia.
2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca Pio w
poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz.
1730 dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i młodzieży. W związku z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 17 00; Różaniec
Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 18 30
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zmiana tajemnic Żywego Różańca, dzisiaj
po Mszy św. o godz. 900.
4. Biuro parafialne 10 lutego - w Środę Popielcową - będzie nieczynne.
5. W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia organizowana jest pielgrzymka do
bazylik z bramami miłosierdzia w Niepokalanowie, Wąwolnicy, Kazimierzu Dolnym Nałęczowie i Warszawie-Żoliborzu. Pielgrzymka ma nie tylko charakter religijny, ale też
patriotyczny (Muzeum Powstania Warszawskiego, grób bł. Jerzego Popiełuszki) oraz turystyczny (spacer po Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie, który leczy serce). Autokarowa
pielgrzymka odbędzie się w dniach 30.04 - 3.05.2016 r. w tzw. długi weekend majowy.
Cena za cztery dni pielgrzymowania z noclegami i częściowym wyżywieniem wyjątkowo
niska, a szczegóły są na plakacie w gablocie ogłoszeń. Dokładny plan pielgrzymki znajdziemy na parafialnej stronie internetowej i w obecny numerze biuletynu parafialnego
„Okno”.
6. Dzisiejszej niedzieli zbierane będą po Mszy św. datki do puszki na obiady dla dzieci i
młodzieży z naszej parafii, której takiej pomocy potrzebują. Za tydzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona zostanie na inwestycję parafialne. Można cały czas wesprzeć parafię przekazując 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego – Fundację
Wspierania Inicjatywy „Ad melius”. Szczegóły znajdziemy na ostatniej stronie obrazka
kolędowego i parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe serdecznie
dziękuję.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Henryka Mezleckiego. Niech spoczywa w pokoju.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
Nazwa OPP: Fundacja Wspierania
Inicjatywy „Ad melius”
KRS: 0000480577
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