
 

INTENCJE  MSZALNE  

 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - 02. 02. 

        730 – + Tatiana + Mikołaj + Władysław OSIECCY 

       900 
– + Anna + Adam + Zofia +Leon +Marian +Aniela +Piotr ++Rodziny  

                JASTRZĘBSKICH 

       900 
–+ Maria z okazji imienin + Stefan ++ Rodzice z obojga stron + Zenon + Adrian  

               +Elżbieta +Henryk +Stefania 

      1030 
– + Daniela MILLER 1 r. śm 

      1200 
– + Maria SMYREK  

      18
00 

– W int. Mieczysława LESZCZYŃSKIEGO dziękczynna za uzdrowienie z prośbą   

                  o nawrócenie dla rodziny o błogosławieństwo Boże i jedność i miłość w rodzinie 

PONIEDZIAŁEK  – 03.02.  

       700 – -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      18
00 

– + Henryka TOKARSKA – int. od uczestników pogrzebu 

WTOREK –04.02. 

       7
00 - 

+ Leszek WOJNOWSKI- int. od uczestników pogrzebu 

     18
00 

– + Alina WOŁEJSZO 

ŚRODA- 05.02.  

       7
00 

–-----------------------------------------------------------------------------------------      

      18
00 

–  

        1. + Edward CIEŚLA- int. od uczestników pogrzebu 

2. + Daniel BUGAJSKI 22 r. śm + Zbigniew +Kazimierz +Edward +Udo +Marianna 

+Zofia 

3. + Danuta WIECZOREK- od sąsiadów z ul. Hutniczej 2 

 

CZWARTEK  – 06.02. 

        7
00 – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      18
00 

– + Kazimierz GAL 20 r. śm + Florentyna + Franciszek GAL + Władysława  

                   +Władysław KOMOROWSCY + Zdzisława SZYMANOWSKA + Marianna  

                   +Kazimierz NIEDZIELA 

PIĄTEK –07.02. 

       7
00 – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      18
00 

– + Jerzy PTASZYŃSKI- int. od uczestników pogrzebu 

SOBOTA –08.02. 

        7
00 -

+ Celina GRĘBSKA-  int. od uczestników pogrzebu 

      18
00 

–+Florian DRĄG 26 r. śm. ++ Rodzice z obu stron + Mieczysław JAWORSKI 31 r.  

                śm. +Anna +Władysław +Józefa +Wiesława + Antonina + Zofia ++ z Rodziny  

                + DRĄG +KAZIMIERCZAK +WYKPISZ +SORDYL 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA  - 09. 02. 

        730 – + Tadeusz KRASOWIAK 26 r. śm + Alicja ++ Rodziny 

       900 
– + Apolonia + Karolina +Stanisław ++ z Rodziny 

      1030 
– ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1200 
– W intencji Haliny ROBAK z okazji 60 r. urodzin o Boże błogosławieństwo zdrowie  

               i opiekę Matki Bożej 

      18
00 

– + Antoni +Dorota ++Rodzeństwo ++ z Rodziny SZLĘK 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszach św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. Dziś po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana 
tajemnic różańcowych. Dziś również przypada święto Ofiarowania Pańskiego, 
tradycyjnie nazywane  Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu obchodzimy 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy dziś szczególnie w naszych 
modlitwach o tych, którzy przez składane śluby zakonne ofiarują swoje życie 
Panu Bogu. Dzisiaj, jak co roku, składane ofiary na tacę, będą pomocą dla 
zakonów kontemplacyjnych. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
2. W najbliższy piątek, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od godz. 
17:30. Zapraszamy i zachęcamy do odprawienia Spowiedzi św. tzw. „pierwszo 
piątkowej” dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
3. W piątek, 7 lutego, Ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych. 
4. Nasza parafia organizuje w czasie ferii zimowych tzw. półkolonie dla 44 dzieci  
z klas od pierwszej do ósmej oraz przedszkolaków (sześciolatki). Półkolonie 
odbędą się w pierwszym tygodniu ferii, w dniach 10.02., 12.02., 14.02., 15.02. 
br. W ostatnim dniu półkolonii , w sobotę 15.02. odbędzie się zabawa 
karnawałowa w której mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci. 
Również te nie uczestniczące w półkoloniach. Formularz zgody rodziców na 
udział w półkoloniach i zabawie karnawałowej można otrzymać w zakrystii, 
kancelarii parafialnej i w szkole. Zachęcamy też wolontariuszy do pomocy w 
organizacji i przeprowadzeniu półkolonii. 
5. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie 
przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w czasie każdej Mszy św. W 
środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej 
Msza św. wieczorna.  
6. W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. od godz. 17:30. 
Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i 
modlimy się o święte i dobre powołania. 
7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych po Mszach św. w zakrystii. 
8. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary na tacę przeznaczone są na 
potrzeby remontowe w naszej parafii. 
9. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, 
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady i wiele innych artykułów.  
Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy.10.  Bardzo dziękujemy wszystkim za 
przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg 
zapłać”. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wczoraj pomogli przy rozebraniu 
dekoracji świątecznych. Wielkie „Bóg zapłać” za pomoc.   
11. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Fatimy i Lourdes i wielu 
innych ciekawych miejsc. Termin 17.08. – 28.08. 2020r. Koszt 500 euro i 
700 zł. Proszę zapoznać się z programem. Zapisy u ks. Proboszcza. 
Zapraszamy. 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ 

BOŻE !!! 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 

odeszli:  
Śp. +JADWIGA MYSZAK +JÓZEF OBROCHTA +DANUTA WIECZOREK 

 Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

Pielgrzymka do Fatimy i Lourdes 2020 
                        Termin : 17.08. – 28.08. 2020r. 

 
 
 
Dzień 1  Wyjazd w godzinach popołudniowych około godziny 14.30 i bezpośredni 

przejazd przez Niemcy do Francji. (nocna podróż). 
Dzień 2  W godzinach porannych toaleta i śniadanie własne a następnie przejazd 

do Ars i zwiedzanie miejsc związanych z życiem Św. Proboszcza Jana 
Vianeya. Kontynuacja podróży do Lourdes . Kolacja i nocleg w hotel  

Dzień 3 Całodzienne zwiedzanie Lourdes: Droga Krzyżowa, Grota Objawień oraz 
miejsca związane z życiem Bernadety Sobiru. Czas wolny, kolacja a po 
niej udział w procesji ze świecami.( Nocleg ) 

Dzień 4  W godzinach porannych śniadanie i wyjazd do Santiago de Compostella. 
Po drodze nawiedzenie Katedry w Burgos i dalsza kontynuacja podróży 
na kolację i nocleg do Santiago. 

Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Bazyliki Św. Jakuba Apostoła. Nawiedzenie 
krypty z relikwiami Św. Jakuba. Po południu wyjazd do Fatimy z 
postojem w Bradze i zwiedzanie Sanktuarium Dobrego Jezusa .Kolacja a 
po niej  (fakultatywnie) wieczorna procesja różańcowa i nocleg. 

Dzień 6  Całodzienny pobyt w Fatimie: Msza Święta w dolinie Cova da Iria, 
nawiedzenie bazyliki, Droga Krzyżowa. Przejazd do  miejscowości Łucji, 
Franciszka, Hiacynty oraz zwiedzanie ich domów rodzinnych. Po południu 
czas wolny, kolacja a po niej udział w wieczornej procesji różańcowej i 
nocleg w hotelu. 

Dzień 7 Wczesna msza święta, śniadanie i wyjazd do Avilla, miasta św. Teresy. 
Zwiedzanie i kontynuacja podróży do Toledo, spacer po centralnej części 
miasta dawnej stolicy Hiszpanii. Kolacja i nocleg w hotelu.   

Dzień 8 Śniadanie i przejazd do Montserrat, sanktuarium czarnej Madonny, tam 
msza święta i zwiedzanie. Wieczorem kolacja i nocleg w hotelu nad 
morzem w Calelli. 

Dzień 9 Śniadanie w hotelu i dla chętnych zwiedzanie Barcelony: Katedra Św. 
Eulalii ,budynki Antonio Gaudiego  z Sagradą Familią , spacer główną 
aleją Barcelony ( La Rambla ) do pomnika Kolumba i powrót na kolację i 
nocleg do hotelu. Ci pielgrzymi, którzy nie pojadą zwiedzać Barcelony, 
mogą odpoczywać w hoteli i na plaży.  

Dzień 10  Śniadanie i całodzienny wypoczynek na plaży. Kolacja i nocleg w hotelu.  
Dzień 11  Po śniadaniu przejazd Avignion , nawiedzenie dawnej letniej rezydencji 

papieży , Msza Święta w historycznej Katedrze, czas wolny i kontynuacja 
podróży do Polski. Nocna podróż .  

Dzień 12 Planowany powrót w godzinach popołudniowych i zakończenie wycieczki.   
  

CENA: 500 € + 700 PLN 
 

 
Świadczenia zawarte w cenie : 
- Przejazd autokarem  
- 8 noclegów hotelach + HB 
- Ubezpieczenie NW i KL  
- Przewodnik na całej trasie   
Wstępy do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo około 30 €   

 
 


