Porządek Nabożeństw
od 05.03. do 12.03.2017 r.
Niedziela 05.03. I Postu
7:00 Różaniec
7:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Waldemara w 18 r. śmierci, dziadków
teściów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie dla Ireny Jancik z ok. urodzin
17:00 Gorzkie Żale
18:00 Za ++ męża Piotra w 17 r. śmierci, rodziców Franciszka i Józefę oraz pokr.
Poniedziałek 06.03.
7:00 Za ++ siostrę Magdalenę w r. śmierci, jej męża Teodora, rodziców Zofię i Stanisława,
teściów, męża Norberta, szwagrów i pokr.
Wtorek 07.03.
18:00 1. Za parafian
2. Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie w rodzinie i rodzinach dzieci
Środa 08.03.
7:00 Za + Jan Banach - zam. od Ewa Gola i Anna Bień
Czwartek 09.03.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ teścia i ojca Jana Obst w 26 r. ++ z pokr.
Piątek 10.03.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga Krzyżowa
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Sobota 11.03.
8:00 Za + Józef Krupka w miesiąc po śmierci
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z prośbą o błogosławieństwo, opiekę, powrót do zdrowia dla syna i brata Pawła
Niedziela 12.03. II Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata, szwagra, dziadków, ciocię Marię i Urszulę z ok. urodzin, pokr. i dusze
w czyśćcu (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola, rodziców Krystynę i Franciszka,
teściów Karolinę i Ignacego oraz pokr.
17:00 Gorzkie Żale
18:00 Za ++ matkę w r. śmierci oraz jej rodziców
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Wizytacja biskupia 2017-03-07/8
Wtorek
Służba liturgiczna wychodzi przed kościół
- 18:00 - powitanie ks. Bp - pani M. Mańczyk,
pan P. Dreja - z chlebem i solą
- procesja do kościoła, w tym czasie - pieśń: chór
kadzidło
krzyż
Marianki
szafarze
ministranci
ks. biskup
Szafarze udają się na klęczniki z tyłu ołtarza., Marianki stoją przed klęcznikami, ministranci klękają
na stopniach ołtarza
- modlitwa ks. bpa na klęczniku,
- dialog z ludem:
K: Boże, obr ońco nasz zachowaj sługę swego
W: Który w Tobie pokłada nadzieję
K: Okaż mu, Panie pomoc swoją
W: I broń od złego
K: Niech nie szkodzi mu niepr zyjaciel
W: I duch nieprawości
K: Panie, wysłuchaj modlitwę naszą
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
- pieśń ku czci NMP (2 zwrotki)
- kolekta z Mszy św. o Niepokalanym Sercu Maryi
- sprawozdanie gospodarcze z ostatnich 5 lat funkcjonowania parafii pan Gerard Mańczyk, wręczenie kwiatów przez Piotra Glegoła
i Marcelinę Czupała

Sentencja: C. Ancelotti - Ważne, aby czasem się wyłączyć. Znajdź sobie miejsce, które będzie Twoim sanktuarium.

10/2017

ks. biskup, kadzidło, ministranci ubrani na czarno idą do zakrystii, pozostali ministranci siadają w ławkach wokół ołtarza
kadzidło – Ł. Kulik, D. Macioł.
krzyż – T. Leja
ampułki – M. Cierpich, Ł. Smyk
patena – Rudyk K. Krasucki B, Kampa D, Ploch P.
pastorał i mitra – Krupa M, Lebioda D
- wejście do Mszy św.
- słowo wstępne ks. Piotr
- czytanie pani Krystyna Swoboda
- psalm – chór
- modlitwa wiernych – siostry karmelitanki
- przyniesienie darów – panie Maria Kruk, Sabina Owsiak
do rozdawania Komunii – 2 szafarzy
Zakończenie Mszy św. przyklękamy z przodu ołtarza i wszyscy idziemy do
zakrystii.
- po Mszy św. na plebanii spotkanie z PRD
Środa
- 11:00 spotkanie w klasztorze
- 12:00 spotkanie na plebanii
- 14:30 Nabożeństwo dla chorych, seniorów, starszych, po spotkanie z grupami: Róże Różańcowe, Bractwo św. Józefa, Szkaplerza, Margaretki, Serduszka
- 16:00 w salce spotkanie z kandydatami do Bierzmowania (3 kl. gimnazjum)
- 16:30 w salce spotkanie z ministrantami i Mariankami
Nie będzie Mszy św. szkolnej w środę, dzieci i młodzież prosimy o przyjście
na Mszę św. we wtorek o 18:00.
Dajmy piękne świadectwo wiary i życia w parafii przez jak najliczniejszy
udział we wtorkowej Mszy św. Zapraszajmy i zachęcajmy siebie wzajemnie!
Bądźmy również na wyznaczonych spotkaniach z ks. biskupem w środę.
—–——–——–——————–—–—––—–——–——–—————–—
Film dla…: propozycja - „ Patsch Adams”, w roli głównej R. Williams.
—–——–——–——————–—–—––—–——–——–—————–—
- W lutym naszą stronę parafialną www. odwiedzono 5.160 razy (rekordowo
dużo). Dziękujemy. W zakładce Panama 2019 informacje dotyczące zaproszenia naszej młodzieży do Hochdahl, oraz stan finansów grupy „Z nadzieją do Panamy”.
- Każdego tygodnia drukowanych jest 450 sztuk gazetki parafialnej „Nasza
rodzina… Jest to więcej niż jest rodzin w naszej parafii. Bóg zapłać za składane ofiary za gazetki.
- Ministrant Paweł Rudyk po ukończeniu kursu, przyjął z rąk ks. bp. Rudolfa
posługę lektora.

Bóg zapłać! ks. Andrzejowi za prowadzenie naszych parafialnych Rekolekcji.

Dzisiaj zakończenie r ekolekcji, kolekta na cele ks. r ekolekcjonisty.
O 17:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali i kazanie pasyjne.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
W piątek o 17:00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej z wypominkami.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——————–——–——–——————–——–—–———–—————
Przyszła niedziela, kolekta na cele misyjne na cele diecezji oraz misyjna ad
gentes.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Bóg zapłać za wszelkie dobr o, ofiar y, modlitwy i wykonane pr ace. Za
udział i modlitwę w dni Adoracji Najśw. Sakramentu. Za udział w rekolekcjach. Został dokupiony opał do kościoła (2.880 zł.). Firmie Packprofil za
skup makulatury i wsparcie grupy młodzieży.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedmałżeńskie: 1. J udyta Poloczek zam. Kolonowskie
i Ryszard Ziaja zam. Staniszcze Wlk; 1. Ewelina Grzeszczak zam. Strzelce
Op. i Denis Labus zam. Kolonowskie.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
++ Odbył się pogrzeb śp. Grażyna Mordyńska l. 61. Wieczny odpoczynek.
++
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Kancelaria czynna po Mszach św. z wyjątkiem wtor ku.
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Colonny: Kalisz Katarzyna,
Czempała Wanda, Pawlik Brygida, Musiał Krystyna. Bóg zapłać!
——————–——–——–————–—–——–—–———–—————
Propozycja, prośba: Aby jubilaci małżeńscy (25 i 50 lat) zamawiając
Mszę św. podawali również swoje nazwisko. Dlatego, że pragnę przeczytać
życzenia ks. biskupa oraz moje, a jeśli ktoś chce pozostać anonimowy to nie
wiem czy mi wolno to uczynić. Również osoby zamawiające Mszę św. dodatkową z racji rocznicy np. urodzin proszę, aby podać swoje nazwisko. Może
ktoś ze znajomych pragnie uczestniczyć w tej Mszy, a też nie wiem czy składać życzenia intonować Te Deum, jeśli ktoś pragnie być anonimowy. Również prośba aby na tych dodatkowych Mszach zajmować pierwsze ławki.
Najpiękniejszym podarunkiem dla jubilatów, solenizantów jest udział
w Mszy św. ale też przyjęta w ich intencji Komunia św.

