INTENCJE MSZALNE

Numer: 06/2014

Niedziela: 09.02.2014 r.
8.00 Za parafian
9.30 + Maria, Zdzisław w rocznicę śmierci
11.00 + Krystyna Mędry (1 rocz. śm.)
Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień12.30 1)
stwo dla Kacpra z okazji urodzin z prośbą o dary Ducha
Świętego.
2)
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Laury z okazji
narodzin oraz o łaski dla jej rodziców.
19.00 W intencji Lilli i Krzysztofa prosząc o dużo miłości i łask Bożych
Poniedziałek: 10.02.2014 r.
18.00 + Jan (13 rocz. śm.), Krystyna (2 rocz. śm.) z rodz. Półbrat
Wtorek: 11.02.2014 r.
18.00
Środa: 12.02.2014 r.
18.00 + Stefan (1 rocz. śm.)
Czwartek: 13.02.2014 r.
18.00
Piątek: 14.02.2014 r.
18.00
Sobota: 15.02.2014 r.
18.00 + Anna Łucyk
Niedziela: 16.02.2014 r.
8.00
9.30 + Marian Szewczyk (1 rocz. śm.)

Zajęcia z języków obcych przy parafii
dla dzieci i dorosłych
Angielski: 1. grupa początkujących dla dorosłych
- środa, godz. 19.00-20.30;
2. grupa 5-6 klasa szkoły podstawowej
- poniedziałek i środa, godz. 17.45-18.45;
3. grupa 2-3 klasa szkoły podstawowej
- poniedziałek i środa, godz. 16.30-17.30;
4. grupa 4-6 latków
- czwartek, godz. 16.45-17.45;
Włoski: 1. grupa początkująca podstawówka/gimnazjum
- wtorek, godz. 18.00-19.00;
2. grupa początkująca dla dorosłych
- czwartek, godz. 18.00 - 19.30;
Rosyjski 1. grupa początkująca dla dorosłych
- czwartek, godz. 19.30-21.00.
Przy odpowiedniej liczbie osób istnieje możliwość zawiązania nowej
grupy z języka: angielskiego, włoskiego, rosyjskiego a także
z NIEMIECKIEGO.
INFORMACJE I ZAPISY: Pni Beata - tel.: 693 803 364

11.00 Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa
12.30 + Józef, Anna Piątek
19.00 W intencji Lilli i Krzysztofa prosząc o dużo miłości i łask Bożych
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Liturgia słowa – 09.02.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie - 09.02.2014 r.

V niedziela zwykła

1. 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; adoracja Najświętszego
Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700
do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy
św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
2. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się Bernadecie
Soubirous w Massabielskiej Grocie. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy
z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących, chorych
i osamotnionych. W naszym kościele Mszę św. ze specjalnym nabożeństwem dla
chorych będziemy sprawować o godz. 1800. Po Mszy św. parafialny zespół Caritas zaprasza do domu parafialnego na poczęstunek. Serdecznie proszę o pomoc
wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do kościoła.
3. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Zbigniewa w niedzielę 16 lutego
o godz. 1100.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: pierwszy rok przygotowania do
sakramentu bierzmowania, poniedziałek 10 lutego, godz. 1830; trzeci rok przygotowania do sakramentu bierzmowania, środa 12 lutego, godz. 1830; zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę 15 lutego, godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 15 lutego, godz. 1100.
5. Dzisiaj niedzieli taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje parafialne. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
7. Z nowym semestrem szkolnym, czyli od 1 marca, istnieje możliwość włączenia
się do zajęć z języków obcych, dla dzieci i dorosłych, prowadzonych przy parafii.
Więcej informacji w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny
„Okno”, w którym znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia
duszpasterskie czy intencje na najbliższy tydzień.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Łucyk. Niech spoczywa w pokoju.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

I czytanie (Iz 58,7-10) Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź
w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i
nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość
twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On
[rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz
grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb
zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe
światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się
południem.
II czytanie (1 Kor 2,1-5) Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I
stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości
ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Ewangelia (Mt 5,13-16) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście
światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
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