Archiwum 2019

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA MARYI I JÓZEFA

29-12-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu: Oktawa Narodzenia Pańskiego.
Msze św. wieczorne w styczniu w dni powszednie o 17.00
Kancelaria w styczniu czynna tylko w środy od 8.00 do 9.00
i po porannych Mszach św.
- we wtorek św. Sylwestra. Nabożeństwo na zakończenie roku
i Msza św. o 17.00.
Na początku Mszy św. wyczytamy imiona zmarłych
w minionym roku.
- w środę Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki.
Msze św. jak w niedzielę.
- w I czwartek modlimy się o powołania do Służby w Kościele.
- w I piątek spowiedź od 16.00 do 17.00.
Po świętach jesteśmy wyspowiadani, zachęcamy do przyjmowania
Komunii Świętej.
- w I sobotę zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 16.00.
- w przyszłą niedzielę po sumie Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zbiórka ofiar na katolicką szkołę w Jeleniej Górze.
3.Trwa Wizyta Duszpasterska - Kolęda.
Prosimy by w miarę możliwości wszyscy domownicy brali
w niej udział. Dzień wcześniej ministranci zapowiadają wizytę.
Kolędę w dni powszednie i niedziele rozpoczynamy o godz.15.30,
a w soboty o 14.00.
Program Kolędy zamieszczony jest na tablicach informacyjnych
i stronie internetowej. Jeżeli proponowany termin Państwu nie pasuje,
to jesteśmy gotowi złożyć Państwu wizytę w dogodnym dniu.
4.Sprawy inwestycyjne:
- gromadzimy fundusz i złoto na budowę nowego klasycznego
instrumentu organowego - spłacamy zobowiązania.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za życzenia i okazywaną nam życzliwość.
- Dziękujemy za ofiary składane w kopertach czy wpłacane na konto
na cel parafii.
6.Planujemy pielgrzymkę w Bieszczady. Wybieramy najlepszy program.
W najbliższym czasie zostanie on przedstawiony.
7.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

POSTĘPUJ TAK, ABY OBECNY ROK
BYŁ BOGATSZY W DOBRE DZIEŁA
OD ROKU POPRZEDNIEGO.
Św. Ojciec Pio
============================================================

NARODZENIE PAŃSKIE
25-12-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- wtorek Wigilia Narodzenia Pańskiego.
Msze św. Pasterskie o 22.00 i 24.00
Ofiary przeznaczamy na Diecezjalny Fundusz Ochrony Życia.
- w środę Narodzenie Pańskie, oprócz Mszy św. o 8.00.
Msze św. jak w niedzielę
- w czwartek św. Szczepana. II Dzień Świąt.
Porządek liturgii niedzielny.
Ofiary przeznaczamy na Seminaria Duchowne i KUL.
- w piątek wspominamy naszego patrona, św. Jana Ap. i Ew.
Msza św. o 9.00 i odpustowa o godz.17.00.
Zapraszamy do udziału.
Na zakończenie Liturgii pobłogosławimy wino i podamy wiernym
do spożycia.
Liturgii będzie przewodniczył ks.Łukasz Pawłowski były wikariusz.
- w sobotę św. Młodzianków.
- w niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Zachęcamy małżonków by odnowić przyrzeczenia małżeńskie.
- w Sylwestra 31 XII nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne
o godz. 17.00 i Msza św. za zmarłych w minionym roku.
Wyczytamy imiona Zmarłych.
Od piątku 27 XII do końca stycznia Msze św. wieczorne
w dni powszednie sprawowane będą o godz. 17.00.
3.Podziękowania:
- Dziękujemy za życzenia, życzliwość i pomoc oraz produkty
żywnościowe i upominki.
- Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w dekorację
kościoła, budowę szopki i sprzątanie kościoła oraz dbają
o piękno ołtarza.
- Dziękujemy wszystkim osobom indywidualnym i instytucją
wspierającym parafię i budowę kościoła, za składane ofiary
i złoto na organy
- Dziękujemy wszystkim którzy pomagają nam utrzymać świetlicę

środowiskową, grupy dziecięce i młodzieżowe, za przekazywany
1% podatku i wszelką życzliwość.
4.Wizytę duszpasterską – Kolędę, rozpoczniemy 28 XII.
Program na tablicach informacyjnych i stronie internetowej.
Ofiary w tym roku przeznaczamy na organy i kolejne inwestycje.
Informujemy, że ofiary w znacznej części przekazujemy na Legnicką
Kurię Biskupią na Caritas i Dom Księży Emerytów oraz do innych
instytucji.
Harmonogram wpłat na prośbę parafian został wywieszony
na tablicach informacyjnych.
Ministranci zebrane ofiary przeznaczają na wspólny wyjazd.
5.W okresie kolędy kancelaria parafialna czynna w środy
od 8.00 do 9.00 i bezpośrednio po porannych Mszach św.
6.Solenizantów i Jubilatów ogarniamy modlitewną pamięcią
i dołączamy się do życzeń jakie Państwo otrzymujecie.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

UDALI SIĘ TEŻ Z POŚPIECHEM
I ZNALEŹLI MARYJĘ, JÓZEFA
I NIEMOWLĘ, LEŻĄCE W ŻŁOBIE.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,16

============================================================

IV NIEDZIELA ADWENTU
22-12-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.Poświęcone opłatki można pobrać z zakrystii po Mszach św.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek o 16.30 spotkanie lektorów i wszystkich
ministrantów.
- we wtorek Wigilia. Roraty o 7.00. Kancelaria zamknięta.
Pasterki o 22.00 i 24.00.
Ofiary przeznaczamy na Diecezjalny Fundusz Obrony Życia.
Zachęcamy do zachowania tradycyjnego przeżywania tego dnia
i wieczerzy.
- w środę Narodzenie Pańskie. Msze św. sprawujemy według
porządku niedzielnego nie będzie tylko Mszy św. o 8.00.
- w czwartek drugi Dzień Świąt wspominamy św. Szczepana
Msze św. według porządku niedzielnego.
Ofiary z tego dnia przeznaczamy na katolickie uczelnie.
Od piątku aż do końca stycznia Msze św. wieczorne
w dni powszednie o godz. 17.00.
- w piątek św. Jana Apostoła i Ewangelisty w naszej parafii
Odpust, gościć będziemy ks. Łukasza Pawłowskiego.
Suma Odpustowa o 17.00, na zakończenie Mszy św.

Pobłogosławimy wino i podamy wiernym do spożycia.
Zapraszamy Wszystkich na Odpust.
- w sobotę św. Młodzianków.
- w niedzielę 29 XII św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
Zachęcamy małżonków by w tym dniu w liturgii uczestniczyli
razem i odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
4.Wizytę duszpasterską - kolędę rozpoczniemy 28-XII.
Planowany program zostanie zamieszczony na stronie internetowej
i w gablotach.
Ofiary z tej racji składane przeznaczymy na planowane inwestycje.
W okresie kolędy kancelaria czynna w środy od 8.00 do 9.00
i po porannych Mszach św.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom: Właścicielom Firm
i Przedsiębiorstw, Paniom i Panom Prezesom, Osobom
indywidualnym za każdą ofiarowaną pomoc i życzliwość,
za ofiary i złoto na organy.
- Dziękujemy Panu Jackowi Paruszyńskiemu za spektakl Tryptyk
Rzymski, oraz za przekazaną ofiarę, którą złożyli widzowie na
organy, w kwocie 1220zł.
- Dziękujemy pomagającym przy dekoracji i sprzątaniu kościoła.
- Dziękujemy za ofiary przekazywane za opłatki.
- Dziękujemy za wszelkie życzenia i przekazane produkty
do naszej kuchni.
- Dziękujemy za zaproszenia na spotkania opłatkowe.
6.W najbliższym czasie zapraszamy na;
31 XII Nabożeństwo Dziękczynno - Przebłagalne na zakończenie
roku o 17.00. Na początku Mszy św. wyczytamy imiona zmarłych
w minionym roku.
12 I 2020 r. o 15.00 XIV Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób
Niepełnosprawnych.
Modlitwie przewodniczył będzie ks. Bp Marek Mendyk.
7.Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze
życzenia. Podróżującym życzymy bezpiecznej i szczęśliwej drogi.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

BÓG MIESZKA WSZĘDZIE TAM,
GDZIE SIĘ GO WPUŚCI.

Menachem Mendel

============================================================

III NIEDZIELA ADWENTU
GAUDETE
15-12-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Rozpoczynamy Rekolekcje. Witamy ks. Tomasza Ślazyk.

Zapraszamy do udziału. Program na tablicach informacyjnych.
Msze św. w poniedziałek i wtorek o 9.00 i 18.00.
W poniedziałek o 19.15 w kościele spektakl
"TRYPTYK RZYMSKI”
Młodzież na nauce rekolekcyjnej spotyka się w poniedziałek
w świetlicy o 19.15.
W dniu spowiedzi pamiętajmy o potrzebujących ofiarując żywność
i środki czystości.
2.W tygodniu:
- Kancelaria czynna tylko w środę.
- Roraty od środy do piątku o 18.00.
Dzieci I - Komunjine przychodzą w ramach przygotowania
do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii,
w piątek przynoszą podpisane plansze.
W niedzielę 22 XII na Mszy św. o 11.00 podsumowanie Rorat
i losowanie nagrody.
- w poniedziałek o 16.30 spotkanie ministrantów i kandydatów
- w środę zapraszamy Parafialny oddział Caritas o 9.00.
Prosimy też osoby chętne, by rozdzielić dary żywnościowe
potrzebującym.
- w czwartek o godz. 19.00w Arce spotkanie opłatkowe Wspólnot
i Stowarzyszeń.
- w piątek o godz. 19.00 budowanie szopki.
Zapraszamy osoby chętne do pomocy.
- w sobotę odwiedzamy chorych na indywidualne zaproszenia.
3.Sprawy inwestycyjne i finansowe parafii:
- spłacamy zobowiązania.
- w ubiegłą niedzielę na instrument zebrano 7900zł, a na kościół
na wschodzie 1050zł.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, złoto i okazywaną życzliwość.
- Dziękujemy osobom roznoszącym poświęcone Opłatki Wigilijne.
- Dziękujemy osobom pomagającym przy sprzątaniu kościoła.
5.Kto z Państwa nie otrzymał poświęconych opłatków.
Może je otrzymać w zakrystii lub kancelarii w godzinach urzędowania.
6.Tak jak w latach poprzednich zachęcamy do przekazywania
1% na świetlicę i grupy dziecięce działające przy parafii.
W zeznaniu podatkowym wpisujemy nr KRS CARITAS Legnica
i kod naszej Parafii 55.
7.Ks. Mateusz ponawia zaproszenie na wspólny wyjazd dzieci,
młodzieży i rodzin w czasie ferii - 10 lutego.
W programie pobyt w TROPICAL ISLAND. Koszt 85 zł.
8.Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę na Korsykę i Sardynię.
Szczegółowy program na tablicach informacyjnych i w zakrystii.
Mamy jeszcze 6 miejsc wolnych.
9.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

WŁAŚNIE WOLNA WOLA
MÓWI NAM,

ŻE PEWNYCH RZECZY
NIE WOLNO.
św. Augustyn
============================================================

II NIEDZIELA ADWENTU
8-12-2019 r.

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Podczas Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci
i matek oczekujących narodzin.
2.Po Mszach św. zachęcamy do nabywania świec wigilijnych - Caritas.
Włączmy się w wigilijne dzieło pomocy dzieciom.
Wychodząc z kościoła możemy złożyć swój dobrowolny dar
na kościół na Wschodzie.
3.Do naszych domów zostały dostarczone Poświęcone Opłatki.
Kto z Państwa nie otrzymał Poświęconego Opłatka zapraszamy
po Mszach św. do zakrystii lub w tygodniu do kancelarii parafialnej.
Wszyscy którzy zgłoszą się po opłatek na pewno go otrzymają.
Informujemy że ofiary za opłatki składamy w kopertach,
które Państwo otrzymaliście wraz z życzeniami.
Ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne, ogrzewanie kościoła
i polisy ubezpieczeniowe obiektów parafii.
4.W tygodniu:
Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 Zapraszamy na Roraty.
- w poniedziałek Spotkanie kandydatów na ministrantów
i ministrantów o 16.30, o 19.00 spotkanie grupy biblijnej.
- w czwartek NMP z Guadalupe. Schola dziecięca spotyka się
o 17.00 w swietlicy.
W Arce o 19.00 spotkanie formacyjne rodziców dzieci kl. III.
Prosimy o przybycie wszystkich rodziców i opiekunów.
- w piątek. Św. Łucji.
- w sobotę św. Jana od Krzyża.
Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa o 16.00.
- w przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe.
Program Rekolekcji na tablicach informacyjnych
i stronie internetowej - Zapraszamy.
W ramach rekolekcji w poniedziałek o 19.15 będziemy mogli
uczestniczyć w spektaklu TRYPTYK RZYMSKI.
5.Sprawy inwestycyjne:
- II Niedziela miesiąca ofiary przeznaczamy na organy

.

6.Podziękowania:
- Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za pomoc materialną
i duchową oraz za wszelką życzliwość.
- Dziękujemy osobom roznoszącym poświęcone opłatki i świece.
- Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli św. Mikołaja.

7.Odwiedzimy chorych na indywidualne zaproszenia 21 XII.
Prosimy o zgłaszanie chorych.
8.Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę na Korsykę i Sardynię.
Program w gablotach.
Ks. Mateusz prowadzi zapisy na wyjazd do Tropical Island.
9.Solenizantów i Jubilatów otaczamy modlitwą.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

MIŁOŚĆ JEST JEDYNYM, CO TRWONIONE POMNAŻA SIĘ
Ricarda Huch
============================================================

I NIEDZIELA ADWENTU
1-12-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Na wszystkich Mszach św. poświęcenie opłatków wigilijnych.
Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zakończenie o 17.30 Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Na rozpoczęcie Adoracji modlitwy o dar potomstwa.
Imiona Małżonków możemy zgłaszać w zakrystii.
2.Osoby chętne do roznoszenia poświęconych opłatków zapraszamy
w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 do domu parafialnego
/BARDZO PROSIMY O POMOC/
Przypominamy, że roznoszący opłatki nie pobierają żadnych ofiar.
Zwyczajem lat poprzednich dobrowolne ofiary składamy
w późniejszym czasie na prowadzone inwestycje,
ogrzewanie kościoła i polisy ubezpieczeniowe obiektów.
Przestrzegamy przed osobami podszywającymi się pod parafię.
Ważne jest byście Państwo znali źródło pochodzenia opłatków
i by były one poświęcone.
Do nabycia również świece wigilijne.
Nabywając świece wspieramy dzieła prowadzone przez Caritas.
W Wigilijne dzieło włącza się tak jak w latach ubiegłych nasza
młodzież i rozprowadza po domach świece i sianko.
Młodzież posiada upoważnienie parafii.
3.W tygodniu:
- Roraty od poniedziałku do piątku o 18.00.
Dzieci realizują program, przynoszą lampiony i serduszka
z dobrymi uczynkami.
Ogłaszamy konkurs na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową.
Szopki możemy wspólnie budować w świetlicy gdzie
udostępniamy materiały. Zachęcamy rodziców i dziadków.
- w poniedziałek
Spotkanie grupy biblijnej o 19.00 w świetlicy.
Temat „Działanie słowa w życiu człowieka”
Spotkanie poprowadzi ks. Paweł Lityński, który brał udział
w projektach radiowych i telewizyjnych jako lektor. Zapraszamy
- we wtorek Franciszka Ksawerego
- w środę św. Barbary
- w I czwartek o 17.30 indywidualne błogosławieństwo relikwiami
św. Papieża Jana Pawła II i modlitwy o powołania do służby
w kościele.

Spotkanie młodzieży z klas VII, VIII i Szkół Średnich przed
bierzmowaniem o 16.30. Spotkanie scholii o 17.00 .
- w I piątek św. Mikołaja. Okazja do spowiedzi przed każdą
Mszą św. i podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu
od 16.00 do 18.00.
Przypominamy że istotą I piątku jest przyjęcie Komunii świętej
a nie sama spowiedź.
- w I sobotę przed południem odwiedzamy chorych.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę Niepokalanego Poczęcia NMP.
Po Mszach św. dobrowolnymi ofiarami będziemy mogli wesprzeć
Kościół na Wschodzie.
W czasie Mszy św. o 11.00 poświęcenie i wręczenie medalików
i książeczek dla dzieci I-Komunijnych z klas III.
Prosimy by dzieci były z rodzicami.
Na zakończenie Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci.
5.Sprawy inwestycyjne parafii:
- za tydzień II Niedziela Miesiąca tacę przeznaczamy na instrument
organowy.
6.Podziękowania:
- Dziękujemy za każdą ofiarę, modlitwy i wszelką życzliwość,
- Dziękujemy osobom wspierającym świetlicę i dzieło św. Mikołaja.
7.Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę na Korsykę i Sardynię
oraz na wyjazd do Tropical Isłand. Szersze informacje w gablocie.
8.Kościół jest ogrzewany. Bardzo prosimy by zwracać uwagę
czy drzwi są zamknięte.
9.Szkoła Podstawowa nr 8 zaprasza 13 grudnia od godz. 7.30
na kiermasz Bożonarodzeniowy.
10.Darem Modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

TEMU, KTO UMIE CZEKAĆ,
CZAS OTWORZY KAŻDE
DRZWI
przysłowie chińskie

============================================================

NIEDZIELA, JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
24-11-2019 r.

1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek na Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków.
Spotkanie kandydatów na ministrantów i ministrantów o 16.30.
Grupa biblijna spotyka się o 19.00. Zaprasza ks. Norbert.
- we wtorek kancelaria zamknięta.
- w środę o 18.00 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
- w czwartek o 17.00 spotkanie scholii.
- w sobotę św. Andrzeja.
- w przyszłą niedzielę - I Niedziela Adwentu.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie.
Rozpoczynamy modlitwą o dar potomstwa.
Z wielką radością informujemy Państwa,
że troje omadlanych małżeństw doczekało się narodzin dziecka.
Imiona małżonków możemy zgłaszać w zakrystii.
Na wszystkich Mszach św. poświęcimy Opłatek Wigilijny.
Bardzo prosimy o pomoc w roznoszeniu Opłatków.
Osoby chętne, zapraszamy w przyszłą niedzielę o 16.00
do Domu Parafialnego.
Proszę by potraktować to jako dar na rzecz parafii.
Przypominamy, że w naszej parafii osoby roznoszące opłatki
nie pobierają żadnych opłat i nie zbierają ofiar.
Ofiary za opłatki składamy w późniejszym czasie jako
dar-cegiełkę na prowadzone inwestycje, ogrzewanie kościoła i polisy
ubezpieczeniowe. Przestrzegamy przed "firmami", które sprzedają
nie poświęcone opłatki i uwrażliwiamy na źródło pochodzenia
Opłatków Wigilijnych.
Osoby roznoszące opłatki przekazują również Życzenia
od Duszpasterzy.
Młodzież będzie rozprowadzać świece Caritas i sianko.
Wychodząc z kościoła również możemy nabyć świece Caritas.
3.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania ,
- gromadzimy fundusze i złoto na organy.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy Darczyńcom za wszelkie ofiary, modlitwy i życzliwość.
- Dziękujemy za wspólną modlitwę za zmarłych i przekazywane
ofiary.
5.W Arce zapisy na zabawę andrzejkową, zostało jeszcze kilka miejsc
wolnych.
6.Rozpoczynamy zapisy na pielgrzymkę połączoną z wypoczynkiem
na Korsykę i Sardynię.
Szczegółowy program na tablicach informacyjnych i w zakrystii.
Prowadzimy również zapisy na wyjazd podczas ferii 10 lutego
do TROPICAL ISLAND.
7.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.

CZŁOWIEK NIGDY NIE JEST
TAK WIELKI JAK WTEDY,
KIEDY KLĘCZY PRZED BOGIEM.
św. Jan XXIII

============================================================

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
17-11-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Światowy Dzień Ubogich.
Straż Miejska prowadzi zbiórkę do puszek w ramach akcji
"Zostań z Nami św. Mikołajem".
Po Mszy św. o 11.00 spotkanie Rodziców dzieci klas III
Szkoły Podstawowej.
2.Wypominki w niedzielę o 17.30, a w dni powszednie
po Mszy św. wieczornej - Zapraszamy.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek bł. Karoliny Kózkówny.
Na Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków.
O 16.30 spotkanie kandydatów na ministrantów i młodszych
ministrantów.
Spotkanie grupy biblijnej w tym dniu zostaje odwołane.
- w środę św. Rafała Kalinowskiego.
Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. o 19.00.
Kandydaci do bierzmowania z klas VII spotykają się o 19.30.
- w czwartek Ofiarowanie NMP.
- w piątek św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej.
Spotkanie KSM o 19.00.
- w sobotę Na zakończenie modlitwy wypominkowej o 18.00
Msza św. za wszystkich których imiona wyczytaliśmy.
- w przyszłą niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
4.Sprawy budowy i organizacji parafii:
- spłacamy zaciągnięte zobowiązania,
- gromadzimy złoto i środki pieniężne na budowę instrumentu
organowego.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, pomoc i życzliwość.
W ubiegłą niedzielę na organy zebrano 4950 zł. - Dziękujemy.
- Dziękujemy za ofiary przekazane z wypominkami.
6.Dzieci i dorosłych zapraszamy 20 lutego na wyjazd do TROPICAL
ISLAND, największego parku wodnego świata pod dachem.
Szczegółowe informacje u ks. Mateusza.
7.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

UCHO BOGA
SŁYSZY GŁOS SERCA.
św. Augustyn

============================================================

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
10-11-2019 r.
Dzień solidarności z kościołem prześladowanym
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Indywidualne błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących narodzin
na Mszy św. o 11.00. Po Mszach św. zbiórka ofiar na Ugandę.
2.Wypominki w niedzielę o 17.30, a w tygodniu po Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy zwłaszcza tych z Państwa,
którzy jeszcze w tym roku nie ofiarowali modlitwy za Zmarłych.
Msza św. za Wszystkich Zmarłych których imiona wyczytujemy
zostanie odprawiona 23 XI.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Marcina.

101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W tym dniu spotkania formacyjne grup są odwołane.
- we wtorek św. Jozafata.
- w środę św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.
Zapraszamy na Nowennę.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl.VIII o 19.30.
- w czwartek o 17.00 spotkanie scholii, o 19.00 w Arce spotkanie
rodziców lub opiekunów dzieci z klas III przed I Komunią.
Spotkanie lektorów i ceremoniarzy o 19.00.
- w piątek o 9.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową.
Kancelaria czynna tylko w środę i po wieczornych Mszach św.
4.Sprawy budowy kościoła i gospodarcze parafii:
- ofiary składane na tacę przeznaczamy na organy,
- spłacamy zobowiązania.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową.
6.W sali Arka trwają zapisy na zabawę andrzejkową.
8. Informacje i zaproszenia zespołu Szyszak i Towarzystwa
im św. brata Alberta w gablocie przed kościołem.
9.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Bożemu Miłosierdziu polecamy Zmarłych.

WOLNOŚĆ NIE OZNACZA
ŻE MOŻNA PORUSZAĆ SIĘ
PO NIEWŁAŚCIWEJ STRONIE ULICY.
Indira Gandhi

============================================================

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
4-11-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Pierwsza Niedziela Miesiąca.
Po Sumie przez całe popołudnie do 17.30 Adoracja
Najświętszego Sakramentu – Zapraszamy.
2.Wypominki w niedzielę o 17.30, a w dni powszednie
po Mszy św. wieczornej.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy za Zmarłych.
Do zapalenia świec na świecznikach ofiarnych.
Modlitwa za Nich to dar wdzięczności i pamięci.
3.W tygodniu;
- w poniedziałek św. Karola.
Spotkanie kandydatów na ministrantów i młodszych ministrantów
o 16.30, o 19.00 spotyka się grupa Biblijna.
- we wtorek Spotkanie Rady Parafialnej o 19.00.
- w środę o 19.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania z VIII klas
szkoły podstawowej i szkół średnich.
- w I czwartek o 17.00 spotkanie scholii.
O 17.30 modlimy się o powalania kapłańskie i zakonne.
Możliwość indywidualnej adoracji relikwii św. Jana Pawła II.
Spotkanie rodziców lektorów i ministrantów o 19.00 na plebanii.
- w sobotę rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa o 16.00.
Katecheza przed chrztem o 19.00.
- w przyszłą niedzielę Dzień solidarności z kościołem
prześladowanym.
Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Ugandę.
Na Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci i matek
oczekujących narodzin.
4.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania,
- w przyszłą niedzielę jako drugą miesiąca ofiary złożone na tacę
przeznaczamy na organy.
5.Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają parafię pracą, ofiarami,
życzliwością, modlitwą i cierpieniem.
Dziękujemy Panu Zbigniewowi Ładzińskiemu i Pracownikom
z Przedsiębiorstwa za wykonane prace naprawcze i konserwatorskie
przy Krzyżu Milenijnym.
6.W sali Arka prowadzone są zapisy na zabawę Andrzejkową.
7.Terenowe biuro Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę.
Informacje w gablocie.
8.Rodziców dzieci klas III przed I -Komunią zapraszamy na spotkanie
14 listopada o godz. 19.00.
Prosimy by byli wszyscy rodzice lub opiekunowie.
9.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów i zachęcamy
do ofiarowania w ich intencjach Eucharystii.

Bożemu Miłosierdziu polecamy Zmarłych.

W KSIĄŻKACH SZUKAMY BOGA,
W MODLITWIE GO ZNAJDUJEMY
Św. Ojciec Pio
============================================================

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
27-10-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Ofiarami wspieramy dzieła misyjne i Polskich Misjonarzy.
2.Nabożeństwo Różańcowe codziennie o 17.15.
3.W tygodniu:
- poniedziałek św. Szymona i Judy Tadeusza.
Zbiórka kandydatów i młodszych ministrantów o 16.30.
Spotykanie grupy Biblijnej o 19.00.
- we wtorek zakończenie nabożeństw Różańcowych dla dzieci.
- w środę i czwartek okazja do spowiedzi od 17.00.
- w I piątek Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. w naszej parafii w porządku niedzielnym.
Przypominamy o godnym zachowaniu na cmentarzach.
Policja apeluje o roztropność na dragach i uwagę na cmentarzach
i troskę o swoje i cudze mienie.
- w I sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Msze św. o 7.00, 9.00 i 18.00 połączone z Nabożeństwem
za Zmarłych. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę po Sumie na rozpoczęcie Adoracji modlitwy
o dar potomstwa. Prosimy o podawanie imion małżonków,
oczekujących na dar życia.
Wypominki w dni powszednie po Mszy św. wieczornej,
a w niedzielę o 17.30.
Na zakończenie modlitwy wypominkowej 23 listopada o 18.00
Msza św. w intencji wszystkich których imiona wyczytujemy.
W dniach od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust
za Zmarłych. Warunki odpustu zamieszczone są na kartkach
wypominkowych i w gablotach.
4.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zaciągnięte zobowiązania,
- gromadzimy fundusze i złoto na instrument organowy.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary pomoc i życzliwość na cel budowy,
- Dziękujemy za przekazywane kwiaty i ofiary na kwiaty,
- Dziękujemy za składane kartki wypominkowe i ofiary,
6.Po Mszach św. 1 i 2 listopada odbędzie się zbiórka ofiar na
Seminarium Duchowne.
Nasz kleryk Krzysztof będzie rozprowadzał kalendarze wydane przez

Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy.
7.Włączamy się w inicjatywę POMOC KOŚCIOŁOWI
W POTRZEBIE. Wychodząc z kościoła możemy złożyć swój
dobrowolny dar na prześladowanych Chrześcijan.
Szersze informacje na plakatach.
8.Zapraszamy rodziców lektorów ministrantów i kandydatów
na spotkanie 7 listopada o 19.00.
9.Wizyta u chorych ze względu na Dzień Zaduszny odbędzie się
9 listopada.
10. W Arce prowadzimy zapisy na zabawę Andrzejkową.
11.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych.

ŻYCIE LUDZI UCZCIWYCH
JEST W RĘKU BOGA,
NIE DOSIĘGNIE ICH UDRĘKA
Księga Mądrości 3,1
============================================================

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
20-10-2019 r.
Niedziela misyjna
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Ofiarami wspieramy dzieła misyjne i Polskich Misjonarzy.
2.Różaniec codziennie o 17.15 - Zapraszamy.
Prosimy by dzieci uczestniczące w różańcu w związku z konkursem
przyniosły w przyszłą niedzielę podpisane plansze.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek na Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków.
Spotkanie młodszych ministrantów i kandydatów o 16.30.
W związku z konferencją rejonową spotkanie grupy biblijnej zostaje
w tym dniu odwołane.
- we wtorek św. Jana Pawła II.
Po Mszach św. indywidualna Adoracja Relikwii.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach.
- w czwartek o 17.00 spotkanie scholii.
- w każdy piątek po Mszy św. o 9.00, zapraszamy
na Drogę Krzyżową.

4.Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów ale również o darze modlitwy
za zmarłych, o Wypominkach i Mszy św. w ich intencjach.
Kartki Wypominkowe możemy wziąć z przedsionka lub zakrystii.
5.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania,
- gromadzimy fundusze i złoto na organy,
- w ubiegłą niedzielę na ten cel złożono 5550 zł,
6.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc w prowadzeniu świetlicy dla dzieci.
- Dziękujemy za modlitwy i ofiary na utrzymanie parafii
i prowadzone dzieła.
7.W sali Arka prowadzimy zapisy na zabawę Andrzejkową.
8. Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ
NIE WYCZERPUJE SIĘ NIGDY.
IM WIĘCEJ DAJESZ,
TYM WIĘCEJ CI JEJ ZOSTAJE.
Antonie de Saint-Exupery
============================================================

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
13-10-2019 r.
Dzień Papieski
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Tacę przeznaczamy na organy, a wychodząc z kościoła możemy złożyć
dobrowolny dar na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
Wspierającą uzdolnioną młodzież i dzieci.
Po Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo małych dzieci
i matek oczekujących rozwiązania.
Nabożeństwo Fatimskie o 20.00. – Zapraszamy.
Intencje przyjmujemy w zakrystii.
2.Nabożeństwo Różańcowe codziennie o 17.15 - Zapraszamy.
3.Posiadamy księgę intencji na przyszły rok. Prosimy o zwrócenie uwagi
na rocznicę ślubów, rocznicę urodzin swoich dzieci oraz rocznicę
śmierci zmarłych i z wyprzedzeniem zamawiajmy te okolicznościowe
Msze św. Możemy również zamawiać Msze św. gregoriańskie.
- w poniedziałek św. Małgorzaty Alacoque. Dzień Edukacji.
Spotkanie kandydatów i młodszych ministrantów o 16.30
Spotkanie Biblijne o 19.00. Prowadzić je będzie ks. dr Piotr Kot
Rektor WSD w Legnicy.

- we wtorek św. Teresy od Jezusa. Dzień Dziecka Utraconego.
- w środę św. Jadwigi. 41 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły
na Papieża Jana Pawła II .
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII o 19.00
w świetlicy.
- w czwartek św. Ignacego Antiocheńskiego.
Spotkanie scholii o 17.00.
- w piątek św. Łukasza dzień patronalny Służby Zdrowia.
O 19.00 nabożeństwo TAIZE i spotkanie formacyjne w parafii
św. Erazma i Pankracego.
Szersze informacje na plakatach. Kandydaci do bierzmowania
uczestniczą obowiązkowo.
- w sobotę bł. ks. Jerzego Popiełuszko.
- w niedzielę Po Mszach św. i podczas Komunii odbędzie się
liczenie wiernych.
4.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zaciągnięte zobowiązania,
- gromadzimy fundusze i złoto na organy.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką życzliwość, ofiary, złoto i modlitwy.
- Dziękujemy tym z Państwa którzy wspierają świetlicę prowadzoną
przez parafię.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim, Panom Krzyśko i Wypych
za prace przy zieleni.
6.Do Państwa domów przekazano kartki wypominkowe.
Kto nie otrzymał może wziąć z przedsionka lub zakrystii.
Kartki wypominkowe możemy składać na tacę lub do specjalnej
skarbony przed ołtarzem.
Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych
bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie kościoła.
Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los.
Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za dobro,
które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów i błagamy
o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej pomocy,
uczmy tych nabożeństw dzieci.
Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych, uporządkowaniu cmentarzy
i godnym zachowaniu.
7.W sali Arka zapisy na zabawę Andrzejkową - Zapraszamy.
8. Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
W modlitwie pamiętajmy o pracownikach oświaty.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

IM WIĘCEJ SIĘ WIE,
TYM CZĘŚCIEJ SIĘ MILCZY
Jonathan Carroll

============================================================

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

6-10-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Pierwsza Niedziela Miesiąca po Sumie Adoracja Najświętszego
Sakramentu do 17.15.
Adorację rozpoczynamy modlitwą o dar potomstwa.
2.W tygodniu:
- Różaniec codziennie o 17.15.
- w poniedziałek NMP Różańcowej.
Spotkanie kandydatów i młodszych ministrantów o 16.30
Grupa Biblijna spotyka się o 19.00 w świetlicy.
- w środę Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach. O 19.00 spotkanie kandydatów
do bierzmowania z klas VIII.
- w czwartek o 19.00 spotkanie Rodziców dzieci klas III
przed I Komunią.
- w sobotę o 16.00 spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa
Katecheza przed Chrztem o 19.00.
- w niedzielę o godz. 20.00 Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie
z Procesją - Zapraszamy.
Intencje na Mszę św. zbiorową przyjmujemy w zakrystii.
XIX Dzień Papieski. Ofiary składane po Mszach św. do puszek
przeznaczamy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą
uzdolnioną młodzież i dzieci z rodzin ubogich.
Podczas Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci i matek
oczekujących rozwiązania.
3.Dzieci zapraszamy do świetlicy parafialnej.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam w prowadzeniu zajęć
i w dożywianiu dzieci.
4.Do Państwa domów zostaną dostarczane Kartki Wypominkowe.
Prosimy by wypełniać je czytelnie i tak jak w latach ubiegłych
wpisać nr domu.
5.Sprawy budowy kościoła i inwestycji w parafii:
- spłacamy zobowiązania,
- gromadzimy fundusze i złoto na organy,
- za tydzień ofiary z tacy przeznaczamy na instrument organowy.
6.Dziękujemy za ofiarowanie cierpień na intencję budowy,
modlitwy i ofiary.
Dziękujemy Panu Mariuszowi Motyka z serwisu przeciwpożarowego
przy ul. Ogińskiego za przegląd agregatów gaśniczych.
7.Zapraszamy na Spotkanie Biblijne 14 października, które poprowadzi
ks. dr Piotr Kot, Rektor WSD w Legnicy.
Szersze informacje na plakatach.
8.W piątek 18 października o 19.30 w Kościele św. Erazma i
Pankracego będzie sprawowane Nabożeństwo TAIZE oraz spotkanie
informacyjne przed 42 Europejskim Spotkaniem Młodych
we Wrocławiu.
Kandydaci do Bierzmowania uczestniczą w ramach przygotowania.
9.W sali Arka prowadzimy zapisy na Zabawę Andrzejkową.
10.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Wszystkim życzymy wielu łask Bożych.
Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

RÓŻANIEC JEST NAJPIĘKNIEJSZYM
KWIATEM LUDZKIEJ POBOŻNOŚCI
I NAJBARDZIEJ OWOCNYM
ŹRÓDŁEM ŁASK.
Papież Benedykt XVI
============================================================

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
29-09-2019 r.
1.Witamy Gości i Parafian.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek
Spotkanie kandydatów na ministrantów i młodszych ministrantów
o 16.30. Grupa Biblijna spotyka się o 19.00.
- we wtorek św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Poświęcenie i rozdanie Różańców dzieciom klas III przed
I- Komunią o godz. 17.00. Prosimy by dzieci przyszły z rodzicami.
Nabożeństwo Różańcowe o 17.15. O 19.00 spotkanie Akolitów,
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. i Ministrantów Seniorów
- w środę św. Aniołów Stróżów.
Zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach. Spotkanie kandydatów do bierzmowania
z klas ponadpodstawowych o 19.00 w świetlicy.
- w I czwartek o 17.00 spotkanie scholii dziecięcej.
O 17.30 Modlimy się o powołania do Służby w Kościele.
Indywidualna adoracja relikwii św. Jana Pawła II
Spotkanie lektorów i ceremoniarzy o 19.00.
- w I piątek miesiąca św. Franciszka z Asyżu.
Okazja do spowiedzi przed każdą Msząśw.
Po południu Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź
od 16.00. Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00
- w I sobotę miesiąca przed południem odwiedzamy chorych
Wyjazd Pielgrzymów do Krzeszowa o godz. 7.30
W tym dniu wspominamy św. Siostrę Faustynę.
Po Mszach św. indywidualna adoracja relikwii Świętej Faustyny.
- w przyszłą niedzielę Po Sumie Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
3.Różaniec codziennie od wtorku o godz. 17.15

We wtorki i czwartki zapraszamy Dzieci.
Młodzież w piątki. Dorosłych codziennie.
Dzieci otrzymują specjalne obrazki potwierdzające obecność.
4.Sprawy inwestycyjne:
- gromadzimy fundusze i złoto na organy.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką życzliwość i przekazywane ofiary materialne
i duchowe.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za dbanie o tereny zielone.
6.Dzieci zapraszamy do świetlicy parafialnej, która czynna jest
we wszystkie dni szkolne od 15.00 do 18.00. Świetlica jest bezpłatna.
7.Doroslych kandydatów do Sakramentu bierzmowania prosimy
o bezpośrednie zgłaszanie się do ks. Mateusza.
8.Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych zaprasza na sobotę z pasją.
Szersze informacje w gablotach.
9.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłym wypraszamy Boże Miłosierdzie.

ANIOŁOWIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ Z NAMI
WE WSZYSTKIM, CO DLA NAS JEST DOBRE.

Św. Tomasz z Akwinu

============================================================

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
22-09-2019 r.
1.Witamy Gości i Parafian.
Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Wyższe Seminarium
Duchowne.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. o. Pio z Pietrelciny.
O godz. 17.00 w salce na plebanii – pierwsze spotkanie
Młodzieżowej Grupy Teatralnej. Zapraszamy Młodzież.
Grupę poprowadzi zawodowy aktor.
Grupa Biblijna spotyka się o 19.00.
- w środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek Świętych Kosmy i Damiana.
- w piątek św. Wincentego a Paulo.

Spotkanie dla Młodzieży o 19.00. Zapraszamy.
- w sobotę św. Wacława.
O 19.00 w naszym kościele odbędzie się koncert duetu
akordeonowego w ramach Muzycznego Spotkania
Kultur. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje na plakatach.
- w przyszłą Niedzielę św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
3.Nabożeństwo Różańcowe od wtorku – 1 października

codziennie o 17.15.

1 października o 17.00 błogosławieństwo i rozdanie różańców
dla dzieci z kl. III.
Na nabożeństwach Dzieci będą otrzymywać okolicznościowe pamiątki
– kontrolki.
Zapraszamy wszystkich do udziału w tej pięknej modlitwie,
która jest streszczeniem całego przesłania Ewangelii.
4.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania finansowe.
- gromadzimy fundusze i złoto na instrument – organy.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie formy pomocy duchowej i materialnej.
- Dziękujemy za ofiarowane kwiaty ogrodowe do dekoracji kościoła.
- Dziękujemy osobom dbającym o czystość w kościele i terenów
zielonych.
6.Do udziału w zajęciach świetlicy zapraszamy dzieci i wolontariuszy.
Świetlica jest bezpłatna.
7.Dorosłych kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
prosimy o bezpośrednie zgłoszenie się do ks. Mateusza.
8.Pielgrzymka do Krzeszowa odbędzie się 5 października.
Mamy jeszcze kilka miejsc wolnych.
9.Ks. Proboszcz zapewnia o modlitwie i pozdrawia z jubileuszowej
pielgrzymki do Rzymu i Watykanu.
Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

PRAWDZIWIE PIĘKNE JEST TO,
CO CZYNI CZŁOWIEKA LEPSZYM.

Anne Louise Stael-Holstein
============================================================

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
15-09-2019 r.
1. Witamy Gości i Parafian.
Rozpoczynamy IX Tydzień Wychowania.
2. W tygodniu:
- w poniedziałek o 16.30 spotkanie kandydatów na ministrantów.
Spotkanie Grupy Biblijnej o 19.00.
- we wtorek 80. Rocznica Agresji sowietów na Polskę.
- w środę św. Stanisława Kostki – patrona Polski.
Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. Pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie Kandydatów do bierzmowania z 7 klas o 19.00.
- w czwartek rozpoczynamy przygotowanie II kl. do I-Komunii.
Spotkanie Rodziców o godz. 19.00 w Arce.
- w piątek w Legnicy Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00.
- w sobotę św. Mateusza. Epilog Pieszej Pielgrzymki z Legnicy
do Legnickiego Pola. Szczegółowe informacje u ks. Mateusza.
28.09 o 19.00 w naszym kościele odbędzie się koncert duetu
akordeonowego w ramach Muzycznego Spotkania Kultur.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje
na plakatach.
- w niedzielę podczas Mszy św. o 12.30 będziemy się modlić
w int. ks. Mateusza. Po każdej Mszy zbiórka ofiar na potrzeby
Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Spotkania wspólnot i stowarzyszeń według stałego planu –
zapraszamy.
3. Sprawy inwestycyjne:
- Gromadzimy fundusze na instrument organowy.
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową ofiarowaną
na rzecz parafii.
4.Diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa odbędzie się
5 października. Organizujemy wspólny wyjazd autokarem koszt 25 zł.
Prowadzimy zapisy.
5.Dzieci Zapraszamy do Świetlicy Parafialnej.
Wszystkim, którzy angażują się w utrzymanie świetlicy w imieniu
dzieci dziękujemy.
6.Przy naszej Parafii powstaje Młodzieżowa Grupa Teatralna
pod kierunkiem zawodowego aktora. Zapraszamy młodzież od 14 roku
życia, z dobrymi chęciami, mniejszymi i większymi talentami
aktorskimi – do włączenia się w tę inicjatywę.
Zgłoszenia w zakrystii i kancelarii.
7. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

SZKODA TRUDU NA ROBIENIE CZEGOŚ POŁOWICZNIE

św. Teresa od Dzieciątka Jezus
============================================================

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8-09-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną. Podczas Mszy św. o 11.00
pobłogosławimy przybory szkolne dla najmłodszych uczniów.
Na zakończenie Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci i matek oczekujących rozwiązania.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek o godz. 16.30 zbiórka kandydatów na ministrantów
oraz ministrantów młodszych. Zachęcamy do służby liturgicznej.
Na Mszy św. wieczornej Adoracja i modlitwy małżonków.
Grupa Biblijna spotyka się o 19.00 w świetlicy.
Zapraszamy chętnych do udziału w formacji biblijnej.
- we wtorek o 19.00 spotkanie chóru.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
O 19.00 Spotkanie Kandydatów do bierzmowania z klas 8 SP.
- w czwartek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
O 16.00 spotkanie scholii dziecięcej i grających na instrumentach.
Po Mszy św. wieczornej spotkanie lektorów i ceremoniarzy.
O 19.00 w Arce spotkanie rodziców dzieci klas III przed I-Komunią.
- w piątek św. Jana Chryzostoma.
O 20.00 nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy na Mszę św.,
różaniec i procesję. Intencje na Mszę św. zbiorową możemy
zamawiać w zakrystii.
- w sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
O 19.00 Katecheza przed Chrztem w świetlicy na plebani.
Zapraszamy na modlitwę w blasku Krzyża o godz. 19.00 w kościele.
Uczestniczymy w ogólnopolskiej inicjatywie Polska pod Krzyżem.
Zapraszamy wszystkich parafian. Wspólnota Krwi Chrystusa oraz
kandydaci do bierzmowania przychodzą w ramach formacji.
Prosimy o przyniesienie krzyżyków, z którymi jesteśmy związani.
Spotkania Stowarzyszeń i pozostałych Wspólnot według stałego
programu.
3.Zapraszamy dzieci do świetlicy działającej przy parafii.
Świetlica czynna jest we wszystkie dni szkolne od 15.00 do18.00.
Pobyt dzieci w świetlicy jest bezpłatny. W tym czasie dzieci są pod
opieką wychowawców i otrzymują posiłek. Dziękujemy tym z państwa,
którzy pomagają nam w dożywianiu dzieci. Zapraszamy do
współpracy: rodziców, nauczycieli, lekarzy i wolontariuszy.
Dziękujemy państwu Wawer za dostarczane pieczywo do świetlicy.
4.Sprawy inwestycyjne;
- II Niedziela miesiąca – ofiary przeznaczamy na instrument
organowy.

- Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom wspierającym parafię
duchowo i materialnie.
5.Zapraszamy 5 października na pielgrzymkę do Krzeszowa. Koszt 25zł.
6.Odpowiadając na Państwa pytania odnośnie świeczników ofiarnych.
Palenie świec jest symbolem czuwania, ofiary, wiary, modlitwy
oraz pamięci o Zmarłych.
7.Spotkanie rodziców dzieci z klas II odbędzie się 19 września w Arce
o godz. 19.00.
8.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

JESTEM POŚRÓD WAS
Mt 18,20
============================================================

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1-09-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną. Witamy diakona Tomasza
studenta VII roku WSD w Legnicy, który w naszej parafii rozpoczyna
miesięczna praktykę pastoralną.
Pierwsza Niedziela Miesiąca po Sumie Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Relikwii
św. Siostry Faustyny o 17.30.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek Spotkanie kandydatów na ministrantów i młodszych
ministrantów o 16.00 w kościele.
Spotkanie Grupy biblijnej o 19.00 w świetlicy.
- we wtorek św. Grzegorza Wielkiego Spotkanie chóru o 19.00,
zapraszamy chętnych.
- w środę Nowenna - Pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas ponadpodstawowych
o 19.00.
- w I czwartek miesiąca o 17.30 modlimy się o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne za przyczyną św. Jana Pawła II.
Indywidualna Adoracja Relikwii.
Na powakacyjne spotkanie scholii i rodziców oraz osób
muzykujących o 17.00 zaprasza ks. Norbert.
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00.
Zapraszamy młodzież od 13 roku życia.

- w I piątek miesiąca okazja do spowiedzi przed każda Mszą św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź od 16.00 do 18.00.
- w I sobotę Przed południem odwiedzamy chorych.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
Zapraszamy do tej wspólnoty.
- w przyszłą niedzielę na Mszy św. o 11.00 poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych, oraz indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci i matek oczekujących na rozwiązanie.
Kandydatów na ministrantów zapraszamy na Mszę św. o 11.00
do zakrystii.
3.We wszystkie dni szkolne od 15.00 do 18.00 zapraszamy dzieci
do świetlicy. Prosimy o pomoc wolontariuszy, nauczycieli, lektorów
języków, lekarzy. Kto z Państwa chce podzielić się wiedzą
i zdolnościami i ofiarować czas dla innych to zapraszamy do
współpracy. Prosimy także o pomoc w dożywianiu dzieci.
Zapraszamy od wtorku dzieci przedszkolne do klasy VI Szkoły
Podstawowej.
4.Sprawy inwestycyjne parafii:
- gromadzimy fundusze i złoto na organy.
- w przyszłą niedzielę ofiary przeznaczamy na instrument.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, złoto, modlitwy i życzliwość
- Dziękujemy za pozdrowienia przekazywane z wakacji i urlopów
6.Rodziców Dzieci I-Komunijnych z klas III zapraszamy na spotkanie
w czwartek 12 września o godz. 19.00 w Arce.
7.Zapraszamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do Krzeszowa
5 X 2019r. Zapisy w zakrystii i w kancelarii. Koszt 25 zł.
8.Przypominamy i prosimy by rodzice zapisali dzieci na katechizację
w przedszkolach i szkołach oraz złożyli deklaracje przeciwko szeroko
rozumianej edukacji seksualnej.
Wzory pism na stronie Diecezji Legnickiej i w zakrystii.
9.W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony
antychrześcijańskich środowisk bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na
nieznaną skalę. Słyszymy o odejściach od wiary wielu ludzi,
księżach porzucających kapłaństwo. To co było nazywane grzechem
staje się przedmiotem debaty. Płoną katedry i kościoły. Szydzi się
i opluwa wizerunki Matki Najświętszej i Świętych.
Wielu z nas pyta co robić. Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei
i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas
Krzyż Chrystusa. Dlatego w łączności z wieloma miejscami w Polsce
zapraszamy na Nabożeństwo Adoracji Krzyża z prowadzeniem
muzycznym w sobotę 14 września o godz. 19.00 w kościele.
10.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
polecamy Miłosierdziu Bożemu

NAŚWIĘTSZA PANNA

Zmarłych

JEST "ODŹWIERNĄ" NIEBIOS
św. Jan Maria Vianney
============================================================

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
25-08-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek NMP Częstochowskiej.
- we wtorek św. Moniki.
- w środę św. Augustyna.
Nowenna – pamiętajmy o intencjach.
- w czwartek męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
- w sobotę Różaniec o 17.30. Zapraszamy chętnych.
- w przyszłą niedzielę Rocznica wybuchu II wojny światowej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie.
Adorację rozpoczniemy modlitwą za przyczyna MB z Nazaretu
o dar poczęcia dla małżeństw proszących o dar życia.
Imiona małżonków możemy zgłaszać w zakrystii.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30.
3.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania.
- gromadzimy fundusze i złoto na instrument organowy.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za każdą życzliwość, ofiary i złoto.
- Dziękujemy za przekazywane wyprawki szkolne.
Rodziny zainteresowane mogą otrzymać przybory szkolne
w godzinach urzędowania.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia i pozdrowienia z wakacji
i urlopów.
5.Przypominamy, że w myśl Prawa Kanonicznego Sakramenty św.
przyjmujemy w parafii zamieszkania.
6.Dzieci zapraszamy do świetlicy środowiskowej prowadzonej
przez parafię. Zajęcia w świetlicy rozpoczynamy 3-IX od godz. 15.00.
Dzieci są pod opieką wychowawców i wolontariuszy. Każdego dnia
otrzymują posiłek, i realizują program edukacyjno - profilaktyczny.
Prosimy by rodzice zapisywali dzieci. Zapraszamy do współpracy
wolontariuszy.
Zapraszamy dzieci przedszkolne do klasy VI Szkoły Podstawowej.

Świetlica jest bezpłatna – rodzice czy opiekunowie nie ponoszą
żadnych opłat.
7.Odpowiadając na Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP
do rodzin w sprawie deprawacji w szkołach.
Przypominamy i prosimy by rodzice zapisali dzieci na katechizację
w przedszkolach i szkołach oraz złożyli deklaracje przeciwko
szeroko rozumianej edukacji seksualnej.
Wzory pism na stronie Diecezji Legnickiej - link do strony.
8.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Wypoczywającym życzymy odnowienia sił duchowych i fizycznych.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

POKÓJ ŚWIATOWY ZACZYNA SIĘ OD POKOJU
NASZEGO SERCA.
kard. Stefan Wyszyński
============================================================

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
18-08-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- we wtorek Nabożeństwo Fatimskie o 20.00 Msza św.
- w poniedziałek na wieczornej Mszy św. Modlitwy małżonków.
- we wtorek św. Bernarda.
- w środę św. Piusa X. Zapraszamy na Nowennę.
Pamiętajmy o intencjach.
- w czwartek NMP Królowej.
- w piątek św. Róży. Droga Krzyżowa po Mszy św. o 9.00 .
- w sobotę św. Bartłomieja.
3.Sprawy inwestycyjne i życia parafii:
- Spłacamy zobowiązania.
- Przeprowadzamy konserwację i naprawy ogrodzenia.
- Prosimy o modlitwę i ofiarowanie cierpień na intencje
prowadzonych i planowanych prac.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto przekazywane na cel budowy
instrumentu.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia i pozdrowienia.
- Dziękujemy Pani Jankowiak, Państwu Aumiller i Grajkowskim
za wszelką pomoc.

- Dziękujemy za przekazywane artykuły szkolne.
5.Zachęcamy do ofiarowania Mszy św. na intencje dzieci, młodzieży
i polskiej szkoły.
6.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Wypoczywającym życzymy odnowienia sił duchowych i fizycznych.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

NIE MA ŻADNEJ INNEJ DRABINY PROWADZĄCEJ
DO NIEBA NIŻ KRZYŻ
św. Róża z Limy
============================================================

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
11-08-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Podczas Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo małych
dzieci i matek oczekujących na rozwiązanie.
2.W tygodniu:
- we wtorek Nabożeństwo Fatimskie o 20.00 Msza św.,
Różaniec i procesja ze świecami wokół kościoła - Zapraszamy.
Intencje do MB Fatimskiej możemy składać w zakrystii.
- w środę św. Maksymiliana Marii Kolbego.
- w czwartek Wniebowzięcie NMP. Liturgia w porządku
niedzielnym.
Na każdej Mszy św. Poświęcenie ziół i kwiatów.
W modlitwie pamiętajmy o Żołnierzach Wojska Polskiego
i ich Rodzinach.
- w piątek św. Stefana.
Dzień patronalny ks. Bp Seniora Stefana i Siostry Stefanii
- w sobotę św. Jacka
3.Sprawy inwestycyjne:
- II niedziela miesiąca - inwestycyjna, ofiary przeznaczamy
na instrument organowy.
- impregnujemy podłogę na tarasie obok świetlicy i ogrodzenie.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, złoto, życzliwość i modlitwy.
- Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w odnowienie naczyń
liturgicznych.
- Dziękujemy za przekazywane i przesyłane życzenia z wakacji
i urlopów.

- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za dbanie o zieleń i kwiaty
przy figurze M.B.
5.Uczestniczymy w akcji:

"TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW".

Przybory szkolne możemy nadal przynosić do kościoła lub kancelarii.

6.Informujemy, że od września rozpoczynamy nowy rok szkolny
w parafialnej świetlicy środowiskowej. Dzieci objęte są opieką
wychowawców i wolontariuszy oraz otrzymują posiłek.
Koszt utrzymania świetlicy ponosi Parafia i wszyscy, którzy przekazali
1%. podatku. Zapraszamy wolontariuszy do współpracy.
Do świetlicy przyjmujemy dzieci od klasy O do klasy 6 Szkoły
Podstawowej.
7.Zachęcamy do zachowania trzeźwości, swoje postanowienia możemy
wpisywać do specjalnej księgi przy Kaplicy Maryjnej.
8.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.

CZAS WSZYSTKO NA JAW WYDOBYWA
Sofokles
============================================================

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
4-08-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie przez całe popołudnie.
Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość indywidualnej Adoracji
Relikwii św. Siostry Faustyny o 17.30.
Intencje możemy składać w Kaplicy Miłosierdzia.
Na rozpoczęcie Adoracji modlitwy o dar potomstwa za przyczyną
MB z Nazaretu. Imiona małżonków możemy podawać-zgłaszać
w zakrystii.
2.W tygodniu:
- we wtorek Przemienienie Pańskie.
- w środę Zakończenie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
- w czwartek św. Dominika.
- w piątek św. Teresy od Krzyża - Edyty Stein.
- w sobotę św. Wawrzyńca. Katecheza przed Chrztem o 19.00.
- w przyszłą niedzielę:
Podczas Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo małych
dzieci i matek oczekujących rozwiązania.

3. Sprawy inwestycyjne:
- Spłacamy zobowiązania.
- Odnawiamy naczynia liturgiczne, osoby które chcą pomóc prosimy
o kontakt z ks. Proboszczem.
- Ofiary które złożymy za tydzień przeznaczamy na instrument
organowy.
4.Podziękowania:
- Bardzo dziękujemy za wszelka pomoc związaną z budową,
za ofiary i złoto przekazywane na organy.
- Dziękujemy za modlitwy ofiarowane cierpienia oraz wszelką
życzliwość.
- Dziękujemy za przesyłane pozdrowienia z wakacji i urlopów.
5.Caritas kolejny raz prowadzi akcję:

"TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW".

Przybory szkolne możemy przynosić do kościoła lub do kancelarii.

6.Tradycyjne w sierpniu zachęcamy do zachowania trzeźwości.
Księga Trzeźwości wyłożona jest w Kaplicy Maryjnej.
7.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

POTRZEBUJEMY NIEDZIELI
NIE TYLKO PO TO,
BY BYĆ CHRZEŚCIJANAMI,
LECZ BY POZOSTAĆ LUDŹMI
bp Hugon Aufderbeck
============================================================

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
28-07-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy ks. Łukasza.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Marty.
- w środę św. Ignacego z Loyoli.
- w I czwartek św. Alfonsa Marii Liguoriego.
O 17.30 modlitwy o powołania do służby w kościele za przyczyną
św. Jana Pawła II. Zachęcamy do indywidualnej Adoracji

Relikwii św. Papieża.
- w I piątek można uzyskać odpust Porcjunkuli.
Okazja do Spowiedzi przed każdą Mszą św. i od 16.00 do 18.00
podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Otwarty miting Anonimowych Narkomanów o 18.00,
wejście przez garaże.
- w I sobotę chorych odwiedzi ks. Norbert.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę zbiórka ofiar na Seminarium Duchowne.
Po sumie przez całe popołudnie Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30. Pamiętajmy
o intencjach. Indywidualna Adoracja Relikwii św. Faustyny.
Każdego dnia duchowo się łączymy z pielgrzymami idącymi
na Jasną Górę.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- gromadzimy złoto i fundusze na organy.
- odnawiamy naczynia liturgiczne.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, życzliwość i modlitwy.
- Dziękujemy za przekazywane kwiaty do dekoracji kościoła
i ofiary na ten cel.
- Dziękujemy za przesyłane i przekazywane życzenia.
5.Zachęcamy do włączenia się w akcję: Tornister pełen uśmiechów.
Przybory szkolne lub wyprawki dla dzieci możemy dostarczać
do kościoła lub kancelarii w godzinach urzędowania.
6.W sierpniu zachęcamy do powstrzymania się od alkoholu.
Księga Trzeźwości jest wyłożona w kaplicy Maryjnej.
7.Posiadamy już księgę intencji mszalnych na przyszły rok.
8.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.
9.Wypoczywającym życzymy wielu łask Bożych
i odnowienia sił fizycznych i duchowych.

LEPSZY JEDEN MAŁY CZYN NIŻ TYSIĄC PLANÓW
przysłowie polskie
============================================================

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
21-07-2019 r.

1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Po wszystkich Mszach św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów.
Modlitwą ogarniemy kierowców i podróżujących.
Zachęcamy do tej formy kultu. Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji
1gr. za szczęśliwie przejechany 1 km.
Z naszych ofiar zostaną zakupione środki transportu dla Misjonarzy.
W dniu dzisiejszym o godz. 15.00 w kościele spotkanie przed pieszą
pielgrzymką na Jasną Górę. Zapraszamy do udziału.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Marii Magdaleny.
- we wtorek św. Brygidy.
- w środę św. Kingi.
- w czwartek św. Jakuba i św. Krzysztofa.
- w piątek św. Joachima i Anny.
Msza św. na rozpoczęcie XXVII Pieszej Pielgrzymki do
Częstochowy o godz. 9.00.
Zapraszamy do korzystania z poczty pielgrzymkowej.
Ks. Mateusz prowadzi również zapisy na autokarową pielgrzymkę
do Częstochowy na dzień wejścia to jest 7 sierpnia, koszt 70zł.
3.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto składane na organy.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia z wakacji i urlopów.
4.Sprawy inwestycyjne:
- Planujemy pozłocić kielichy w których sprawujemy Mszę św.
- Przeprowadzamy konserwację i naprawę ogrodzenia.
5.Tak jak w latach poprzednich włączamy się w akcję
TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW.
Prosimy o ofiarowanie przyborów szkolnych- wyprawek dla dzieci.
Przybory możemy przynosić do kościoła lub kancelarii w godzinach
urzędowania. Informujemy, że część przyborów zostanie w świetlicy
prowadzonej przez parafię.
7.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.
8.Wypoczywającym życzymy odnowienia sił fizycznych, duchowych
i szczęśliwej podróży.

NIE ROZCINAJ TEGO,
CO MOŻESZ ROZPLĄTAĆ
Joseph Joubert
============================================================

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

14-07-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
Codziennie po wieczornej Mszy św. odmawiamy Litanię
do Krwi Chrystusa.
- w poniedziałek św. Bonawentury.
- w środę NMP z Góry Karmel Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy.
- w piątek Po Mszy św. o 9.00 Droga Krzyżowa.
- w sobotę bł. Czesława. Rozpoczęcie Nauk Przedmałżeńskich
o 18.00.
- w niedzielę Po wszystkich Mszach św. poświęcenie wszelkich
pojazdów. Każdy kierowca otrzyma breloczek z wizerunkiem
św. Krzysztofa. Ofiary złożone podczas poświęcenia przeznaczamy
na środki transportu dla Misjonarzy.
Zachęcamy kierowców i wszystkich Państwa do modlitwy
o bezpieczne podróżowanie i dziękczynienia za szczęśliwie
przejechane kilometry.
3.Sprawy inwestycyjne:
- II Niedziela miesiąca - ofiary przeznaczamy na instrument organowy.
- przeprowadzamy konserwację - malowanie ogrodzenia.
- zakupiono nowe księgi liturgiczne.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za modlitwy, życzliwość, ofiary i złoto przekazywane
na organy.
- Dziękujemy za życzenia i pozdrowienia przekazywane z wakacji.
5.Zachęcamy do udziału w pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę
i ofiarowania intencji przez pocztę pielgrzymkową.
Spotkanie dla pielgrzymów w przyszłą niedzielę o 15.00.
6.Posiadamy już Księgę Intencji na przyszły rok.
7.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdzi Bożemu.
8.Podróżującym życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi.

CZŁOWIEK ZAWSZE MOŻE WSTĄPIĆ
NA LEPSZĄ DROGĘ - PÓKI ŻYJE
Henryk Sienkiewicz
============================================================

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7-07-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Pierwsza Niedziela Miesiąca.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie do 17.30.
Adorację rozpoczynamy modlitwą o dar poczęcia.
Imiona małżonków możemy podawać w zakrystii.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30.
2.W tygodniu:
Zachęcamy do udziału w codziennych Mszach św.
Rozpoczynajmy dzień Eucharystią.
- w środę św. Benedykta. Patrona Europy - Zapraszamy na Nowennę.
- w czwartek św. Brunona.
- w sobotę o 19.00 katecheza przed chrztem.
Nabożeństwo Fatimskie o 20.00.
Intencje na Mszę św. zbiorową możemy podawać w zakrystii
przed Mszą św.
Prosimy świece przynosić z osłonkami, by woskiem nie niszczyć
ławek i posadzki.
- w niedzielę na zakończenie Mszy św. o 11.00 indywidualne
błogosławieństwo małych dzieci i matek oczekujących
na rozwiązanie.
II niedziela miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczymy
na instrument organowy.
3.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową,
za ofiary i złoto na organy.
- Dziękujemy Państwu Aumiller i Panu Krzyśko za wszelkie prace.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za troskę o krzewy i kwiaty.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia i pozdrowienia z wakacji.
4.W sobotę 20 lipca podczas Mszy św. o 18.00 rozpoczęcie
Wakacyjnego Kursu Przedmałżeńskiego.
5.Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa w niedzielę 21 VII
po każdej Mszy św. poświęcimy wszelkie pojazdy.
Każdy kierowca otrzyma pamiątkowy breloczek.
6.Ks. Mateusz zaprasza na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
Informacje na plakatach.
7.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.
8.Wypoczywajacym życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.

MĄDRY SZANUJE WSZYSTKICH,

BO W KAŻDYM ODKRYJE COŚ DOBREGO

Baltasar Gracian y Morales

============================================================

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
30-06-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Decyzją ks. Biskupa Ordynariusza do naszej parafii został skierowany
do posługi wikariusz – ks. Norbert Turczynowski.
Serdecznie witamy i życzymy błogosławionej posługi.
2.Zachęcamy do udziału w codziennych Mszach św. o godz. 7.00
lub 18.00.
Wielu z nas ma wolne poranki, spróbujmy rozpoczynać każdy dzień
od Eucharystii.
W lipcu podczas wieczornej liturgii modlimy się Litanią
do Krwi Chrystusa.
3.W tygodniu:
- w środę św. Tomasza Apostoła Zapraszamy na Nowennę –
pamiętajmy o intencjach.
- w I czwartek o 17.30 za przyczyna św. Jana Pawła II modlimy się
o powołania do służby w kościele.
Indywidualna adoracja relikwii św. Jana Pawła II.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą Msza św. i od 16.00
podczas Adoracji.
- w I sobotę zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w I niedzielę po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Na rozpoczęcie Adoracji modlitwy o dar życia.
Zapraszamy małżonków i rodziny proszące o cud poczęcia.
W zakrystii możemy zgłaszać imiona małżonków.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o 17.30 i indywidualna adoracja
relikwii św. s. Faustyny.
4.Podziękowania:
- Dziękuje za wszelkie ofiary, złoto i pomoc na rzecz budowy
instrumentu.
- Dziękujemy za życzenia jakie od Państwa otrzymujemy
z wakacyjnego wypoczynku.
5.Przypominamy by w okresie wakacji i urlopów zachowywać
Przykazania Boże i Kościelne, a wchodząc do świątyń pamiętać
o godnym stroju i zachowaniu.
Rodziców uwrażliwiamy by napisać oświadczenie, że życzycie
państwo sobie by wasze dzieci brały udział w niedzielnej Mszy św.
w czasie zorganizowanych wyjazdów.

7.Chorych odwiedzimy 12 i 13 lipca – wg. ustaleń.
8.Narzeczonych zapraszamy na wakacyjny Kurs Przedmałżeński.
Rozpoczęcie 20 lipca na Mszy św. o 18.00.
9.Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy.
Osoby, które nie mogą z różnych powodów udać się na pieszą
Pielgrzymkę do Częstochowy a noszą intencje modlitewne w swoich
sercach zapraszamy do skorzystania z poczty pielgrzymkowej.
Zainteresowani mogą pobierać koperty. Koperty z wypisanymi
intencjami i ofiarami przeznaczonymi na cele pielgrzymkowego
można dostarczać do zakrystii.
Intencje te będą omadlane przez pielgrzymów.
Autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę 7 sierpnia – koszt 70 zł.
10.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

„ ROZUM BEZ WIARY BŁĄDZI „
św. Ireneusz
============================================================

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
23-06-2019 r.

1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Po każdej Mszy św. odśpiewana zostanie suplikacja Święty Boże,
Święty Mocny, jako forma wynagrodzenia Bogu za popełnione
świętokradztwa, za akty profanacji miejsc i przedmiotów świętych,
za przejawy agresji wobec duchownych.
Msza św. Prymicyjna ks. Michała Kamińskiego o 12.30.
Spotkanie informacyjne przed Pieszą Pielgrzymką o 15.00.
2.W tygodniu:
- Zapraszamy do codziennego udziału w Eucharystii.
Wielu z nas ma wolny czas. Trwa „Oktawa Bożego Ciała” –
codziennie procesja z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy dziewczynki sypiące kwiaty.
- w poniedziałek Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
- we wtorek o 18.00 Msza św. i modlitwy charyzmatyczne
o uzdrowienia. Modlitwę poprowadzi ojciec Teodor Knapczyk.
Intencje o uzdrowienia ducha i ciała przyjmujemy w zakrystii.

- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek na zakończenie „Oktawy” poświęcenie ziół i kwiatów.
Zapraszamy na Mszę św. Działkowiczów – będziemy modlić się
o dobre plony.
- w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- w sobotę Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła Patronów Diecezji.
3.Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową przekazywaną
na budowę instrumentu.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się
w przygotowanie i przebieg „Słodkiej i Bezpiecznej Niedzieli”.
Kwota uzyskana ze sprzedaży ciast wyniosła 3 100 zł.
4.Wakacyjny Kurs Przedmałżeński rozpoczniemy 20 lipca.
5.Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy.
Osoby, które nie mogą z różnych powodów udać się na pieszą
Pielgrzymkę do Częstochowy a noszą intencje modlitewne w swoich
sercach zapraszamy do skorzystania z poczty pielgrzymkowej.
Zainteresowani mogą pobierać koperty. Koperty z wypisanymi
intencjami i ofiarami przeznaczonymi na cele pielgrzymkowego
można dostarczać do zakrystii.
Intencje te będą omadlane przez pielgrzymów.
Autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę 7 sierpnia – koszt 70 zł.
6.Wypoczywającym życzymy bezpiecznego czasu i odnowienia
sił fizycznych i duchowych.
7.Darem Modlitwy otaczamy Jubilatów i Solenizantów.
Bożemu Miłosierdziu polecamy Zmarłych.

W PRACY WEWNĘTRZNEJ
WAKACJI NIE MA
Św. Urszula Ledóchowska
============================================================

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY
16-06-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.

Rada Parafialna Zaprasza na:
"SŁODKĄ I BEZPIECZNĄ NIEDZIELĘ".
2.W tygodniu:
- Nabożeństwo czerwcowe w niedzielę i święta o 17.30,
a w dni powszednie po Mszy św. Wieczornej.
- w poniedziałek św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Po wieczornej Mszy św. krąg biblijny.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach.
Zapraszamy na Mszę św. dziękczynno - błagalną na zakończenie
Roku Szkolnego.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania klas VII i VIII o 19.00.
- w czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa "Boże Ciało"
Msze św. o 8.00 o 9.30 z procesją, bezpośrednio po procesji
około godz. 12.15 i wieczorne Msze św. o 18.00 i 20.00.
Prosimy mieszkańców o przygotowanie czterech ołtarzy
w następujących miejscach:
I Ołtarz na pętli przy ul. Kiepury i Paderewskiego.
II Ołtarz przy skrzyżowaniu ul. Kiepury 22 i Wiłkomirskiego 5.
III Ołtarz przy skrzyżowaniu Kiepury 42 i Wiłkomirskiego 9.
IV Ołtarz przy skrzyżowaniu Kiepury 60, Wiłkomirskiego 15
i Sygietyńskiego15.
Do udziału w procesji zapraszamy całe Rodziny.
Dzieci I-Komunijne i rocznicowe oraz dzieci sypiące kwiatki.
Prosimy Panów o asystę z baldachimem,
Panie o zabranie chorągwi na procesję.
Kandydaci do bierzmowania uczestniczą czynnie we Mszy św.
o 9.30 i procesji.
Procesja jest publicznym wyznaniem wiary w Chrystusa.
Udekorujmy trasę przejścia. Drzewka do dekoracji będą w środę
pod wieczór na placu kościelnym.
Codziennie po Mszy św. o 18.00 Procesja Eucharystyczna.
W oktawie Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa połączone
z procesją. Zapraszamy dzieci sypiące kwiaty i całą wspólnotę
parafialną do uczestnictwa.
- w piątek św. Alojzego.
- w niedzielę po Mszy św. o 11.00 prosimy by Rodzice Dzieci
I Komunijnych odebrali zdjęcia.
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych Pieszą Pielgrzymką
do Częstochowy o 15.00. Informacje na plakatach i u ks. Mateusza.
3.Sprawy inwestycyjne Parafii.
- spłacamy zobowiązania.
- gromadzimy fundusze i złoto na instrument organowy.
W ubiegłą niedzielę łącznie na tacę i w kopertach złożono 10 tys. zł.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i życzliwość oraz modlitwy
na intencję budowy.
- Bardzo proszę o ofiarowanie cierpień i modlitw na intencje
prowadzonych rozmów.
5.Msza św. z modlitwą o uzdrowienia sprawowana będzie 25 czerwca

o godz. 18.00. Modlitwę poprowadzi O. Teodor Knapczyk.
Na tę Mszę św. przyjmujemy intencje.
6.Terenowe Biuro Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę
do Częstochowy. Informacje na plakacie.
7.Wakacyjny Kurs Przedmałżeński planujemy od 20 lipca.
8.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

„POKÓJ JAK CHLEB:
POŁAMANY I PODZIELONY – POMNAŻA SIĘ”
Św. Augustyn
============================================================

NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
9-06-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Druga Niedziela miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczamy
na budowę instrumentu organowego.
Po Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci
i matek oczekujących na rozwiązanie.
Msza św. Prymicyjna ks. Mateusza Maleńczuk o 12.30 .
2.Nabożeństwo czerwcowe w niedzielę o 17.30, a w dni powszednie
po Mszy św. wieczornej.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek NMP Matki Kościoła. Na Mszy św. wieczornej
modlitwy małżonków. Krąg Biblijny o 19.00.
- we wtorek św. Barnaby.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy,
pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania klas VI o 19.00.
- w czwartek Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Nabożeństwo Fatimskie rozpoczynamy Mszą św. o 20.00.
Intencje na Mszę św. przyjmujemy w zakrystii.
Prosimy przynieść świece z osłonkami.
- w piątek bł. Michała Kozala, Spotkanie KSM o 19.00.
- w sobotę w kościele o 19.00 spotkanie rodziców dzieci
wyjeżdżających do Jarosławca.
Spotkania Wspólnot i Stowarzyszeń w tygodniu

według stałego porządku.
- w niedzielę za tydzień
„SŁODKA i BEZPIECZNA NIEDZIELA”.
Zapraszamy Państwa i zachęcamy do udziału.
Po Mszach św. do południa będzie można nabyć domowe ciasta,
oraz spotkać się Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną
i Ratownikami Medycznymi. Policja wygłosi prelekcje
o wyłudzeniach i zachowaniu bezpieczeństwa
oraz będzie znakować rowery.
Pozostałe Służby zaprezentują swoje pojazdy i będą odpowiadać
na Państwa Pytania.
W imieniu Rady Parafialnej i Wspólnot bardzo prosimy o ciasta.
Ciasta można dostarczać w sobotę w godzinach wieczornych
i w niedzielę w porannych.
Ewentualny dochód przeznaczamy na organy.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc, modlitwy, ofiary i złoto
przekazywane na organy i utrzymanie parafii,
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim i Panom Gębura i Aumiller
za wszelką pomoc.
5.Przy naszej Parafii powstaje Młodzieżowa Grupa Teatralna
pod kierunkiem zawodowego Aktora.
Zapraszamy młodzież od 14 roku życia. Zgłoszenia u ks. Mateusza.
6.Zachęcamy i zapraszamy chłopców do Służby Liturgicznej.
7.Ks. Mateusz zaprasza i zapisuje na pieszą pielgrzymkę
do Częstochowy. Informacje na plakatach.
8.Parafia poszukuje osoby chętnej do dbania o tereny zielone.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
9.Msza św. i indywidualne modlitwy o uzdrowienia będą celebrowane
25 czerwca o 18.00. Intencje możemy zamawiać w zakrystii
i kancelarii. Liturgii będzie przewodniczył O.Teodor .
„W CZŁOWIEKU WSZYSTKO POWINNO BYĆ PIĘKNE
I TWARZ I UBRANIE I DUSZA I MYŚLI ”
Antoni Czechow
============================================================

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

2-06-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
I Niedziela miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu po sumie
do 17.30. Adorację rozpoczniemy modlitwą o dar życia za przyczyną
MB z Nazaretu. Nabożeństwo czerwcowe w niedzielę o 17.30,
a w tygodniu po Mszy św. wieczornej.
Po Mszach św. zbiórka ofiar na Seminarium Duchowne.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek podczas wieczornej Mszy św. Modlitwy małżonków.
Krąg Biblijny po Mszy św. wieczornej.
- we wtorek o 19.00 spotkanie Akolitów, Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii św. i Ministrantów Seniorów.
- w środę św. Bonifacego.
- w I czwartek o 17.30 modlimy się o powołania za przyczyną
św. Jana Pawła II.
Spotkanie rodziców dzieci klas II o 19.00 w Arce.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. i podczas
Adoracji od 16.00 do 18.00. Spotkanie KSM o 19.00.
- w sobotę św. Jadwigi Królowej.
Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa o 16.00.
Katecheza przed chrztem o 19.00.
- w przyszłą niedzielę
Na zakończenie Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci i matek oczekujących rozwiązania.
Na Mszach św. zbiórka ofiar na organy.
Chorych odwiedzimy 7 i 8 czerwca.
5.Podziękowania:
- W imieniu Rady Parafialnej i wszystkich Wspólnot parafialnych
Bardzo Dziękujemy tym z Państwa, którzy w jakikolwiek sposób
pomagają nam w budowie instrumentu i utożsamiają się z naszą
parafią. Dziękujemy za życzliwość, modlitwę, ofiary i złoto.
6.Rada Parafialna zaprasza 16 czerwca na „SŁODKĄ I BEZPIECZNĄ
NIEDZIELĘ”. Prosimy o domowe ciasta.
Organizujemy prelekcje, znakowanie rowerów i pokazy pojazdów
Policji Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.
7.Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach
od 26 lipca do 7 sierpnia. Informacje na plakatach i u ks. Mateusza.
8.Przy naszej parafii powstaje Młodzieżowa Grupa Teatralna
pod kierunkiem zawodowego aktora.
Zapraszamy młodzież od 14 roku życia. Zapisy w zakrystii i kancelarii.
9.Msza św. i modlitwy o uzdrowienia będą sprawowane 25 czerwca
o 18.00. Liturgii będzie przewodniczył O. Teodor.
10.Solenizantów i Jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

ŻYCIE JEST KRÓTKIE, ALE MIŁOŚĆ WIECZNA.
Alfred Tennyson
============================================================

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
26-05-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Uroczystość I -Komunii na Mszy św. o 9.00.
Rocznica Komunii na Mszy św. o 11.00.
Nabożeństwo Majowe i wręczenie obrazków dzieciom o 16.30.
Rozpoczynamy dni modlitw o dobre urodzaje.
2.Nabożeństwo majowe w dni powszednie o 17. 30 - Zapraszamy.
3.W tygodniu:
- Dzieci przeżywają Biały Tydzień.
- we wtorek o 19.00 spotkanie Rady Parafialnej.
- w środę św. Urszuli Ledóchowskiej. Nowenna do M.B
Nieustającej Pomocy .
- w piątek Nawiedzenie NMP
- w I sobotę Dzień Dziecka
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w dni powszednie
po Mszy św. wieczornej.
- w przyszłą niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie.
I niedziela Miesiąca Po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
- Pozostałe spotkania formacyjne według ustalonego porządku
z opiekunami.
- Chorych odwiedzimy według ustaleń 7 i 8 czerwca.
4.Sprawy inwestycyjne i organizacji parafii
- spłacamy zobowiązania.
- gromadzimy fundusze i złoto na organy.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i życzliwość.
- Dziękujemy Państwu Aumiller, Grajkowskim za wszelką pomoc.
- Dziękujemy za życzenia i modlitwę z okazji rocznic święceń
prezbiteratu.
6.Przy naszej parafii powstaje młodzieżowa grupa teatralna.
Spotkania prowadzi zawodowy aktor.
Zapisy młodzieży w zakrystii i kancelarii.
7.Tak jak przed rokiem Rada Parafialna i Wspólnoty zapraszają
16 czerwca na „ Słodką i Bezpieczną Niedzielę”.
Natomiast planowany piknik i przegląd zespołów
muzycznych został odwołany przez komitet organizacyjny.

8.Darem modlitwy otaczamy wszystkie Mamy, Solenizantów,
Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

JAKA MIŁOŚĆ, TAKI CZŁOWIEK
Św. Augustyn
============================================================

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
19-05-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę parafialną.
2.Nabożeństwo Majowe codziennie o 17.30. - Zapraszamy.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek
Krąg Biblijny o 19.00 na plebanii.
- w środę św. Rity. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

Próba dla dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii o 18.30
- w czwartek o 18.30 generalna próba przed I Komunią
- piątek NMP Wspomożycielki Wiernych
Po Mszy św. wieczornej otwarte Spotkanie Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Zapraszamy Młodzież.
Gościć będziemy zarząd KSM-u Diecezji Legnickiej.
- w sobotę o 9.00 spowiedzi dzieci rocznicowych.
Spowiedzi dzieci i rodziców przed I Komunią o 10.00.
- w przyszłą niedzielę Podczas Mszy św. o 9.00 I - Komunia
Rocznica Komunii na Mszy św. o 11.00.
Nabożeństwo Majowe i wręczenie obrazków dzieciom
I-Komunijnym o 16.30.
4.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania
- w ubiegłą niedzielę zebrano łącznie na organy 10.133 zł i 50 euro.
5.Podziękownia:
- Dziękujemy za wszelkie formy pomocy duchowej i materialnej
- Dziękujemy za życzenia jakie otrzymujemy z racji rocznic święceń
- Dziękujemy Wszystkim którzy w minionym tygodniu pracowali
przy zieleni wokół kościoła i przy dekoracji i sprzątaniuświątyni.
- Dziękuję pielgrzymom za dar na organy.
6.Zachęcamy i zapraszamy chłopców do Służby Liturgicznej,
a dziewczynki do scholii.

7.Przy parafii powstaje Młodzieżowa Grupa Teatralna pod kierunkiem
zawodowego aktora. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia
do włączenia się w tę inicjatywę. Zgłoszenia w zakrystii i kancelarii.
8.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

DOBRO POLEGA NA UMIEJĘTNOŚCI
MÓWIENIA „NIE”,
A NIE NA PRZYZNAWANIU WSZYSTKIM
RACJI.
Benedykt XVI
============================================================

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
DOBREGO PASTERZA
12-05-2019 r.
l.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza – rozpoczynamy Tydzień
modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
II Niedziela miesiąca – inwestycyjna – ofiary przeznaczamy
na instrument organowy.
Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek – 13 maja wspomnienie NMP z Fatimy Nabożeństwo Fatimskie.
o godz. 20.00. Zapraszamy na Eucharystię z kazaniem,
modlitwę różańcową oraz procesję.
- we wtorek św. Macieja Apostoła – kancelaria nieczynna.
- w czwartek św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski.
Spotkania Stowarzyszeń i Wspólnot według stałego porządku.
3.Pierwsza Komunia Święta oraz Rocznica I Komunii Świętej
w naszej parafii odbędzie się w Niedzielę 26 maja.
Próba dla Dzieci Rocznicowych odbędzie się 22 maja
o godzinie 18.30.
4.Sprawy inwestycyjne i podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto przekazywane na instrument
organowy.
- Dziękujemy za modlitwy i życzliwość.
5.Przy naszej Parafii powstaje Młodzieżowa Grupa Teatralna

pod kierunkiem zawodowego aktora. Zapraszamy młodzież od 14 roku
życia, z dobrymi chęciami, mniejszymi i większymi talentami
aktorskimi do włączenia się w tę inicjatywę.
Zgłoszenia w zakrystii i kancelarii.
6. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

„Służcie Panu z weselem”
Ps 100 (99)
============================================================

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
05-05-2019 r.
l.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
I Niedziela miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu po sumie.
Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 – serdecznie zapraszamy.
Rozpoczynamy XI Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa:
„Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego”.
Wychodząc z kościoła każdy otrzyma „Chleb życia” pod postacią
fragmentu Ewangelii według św. Jana – do codziennej modlitwy
oraz refleksji.
Od jutra rozpoczyna się tegoroczna matura, zachęcamy do duchowego
towarzyszenia młodzieży oraz modlitwy o pomyślne zdanie
egzaminów i właściwe odczytanie życiowego powołania.
Maturzystów, ich rodziców i bliskich zapraszamy do udziału
w porannych i wieczornych mszach świętych.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Apostołów Filipa i Jakuba.
O 16.30 zbiórka dla ministrantów i nowych kandydatów
na ministrantów.
- we wtorek kancelaria parafialna nieczynna.
- w środę Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika –
patrona Polski.
O 19.00 Wspólnotowa Celebracja Słowa Bożego w Kościele
zapraszamy wszystkich w trwającym tygodniu biblijnym.
Kandydaci do Bierzmowania z klas 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej
przychodzą na liturgię w ramach przygotowania do przyjęcia
sakramentu – obowiązkowo.
- w czwartek zbiórka dla lektorów i ceremoniarzy o 18.30.
- w piątek o 18.30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania
z klas gimnazjalnych i starszych.
- w piątek i w sobotę odwiedzimy Chorych, według wcześniejszych
ustaleń.
- w sobotę o 16.00 spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.
O 19.00 katecheza przed Chrztem.
- w przyszłą niedzielę – Niedziela Dobrego Pasterza – Modlimy się
o dar nowych powołań.
Niedziela inwestycyjna - ofiary na budowę instrumentu
organowego.

3.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto przekazywane na instrument
organowy.
- Dziękujemy za modlitwy i życzliwość.
4.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ
BOGA NIŻ LUDZI
============================================================

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
28-04-2019 r.
l.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00.
Dzisiaj możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki.
Zapraszamy do Adoracji w Kaplicy Miłosierdzia i ofiarowania świec
na świecznikach.
Po każdej Eucharystii możemy podejść do indywidualnej Adoracji
Relikwii św. Faustyny.
Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia – ofiary złożone do puszek
przeznaczamy na Caritas.

2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Katarzyny. Krąg Biblijny po Mszy św. wieczornej.
- we wtorek Uroczystość św. Wojciecha.
- w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30.
- w I czwartek o l7.30 modlitwy o powołania do służby w kościele
za przyczyną św. Jana Pawła II.
- w I piątek Uroczystość NMP Królowej Polski – Msze św.

w porządku niedzielnym.
- w I sobotę św. Floriana. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
Chorych odwiedzimy 10 i 11 maja według wcześniejszych ustaleń.
- w przyszłą niedzielę – I niedziela miesiąca – niedziela rozpoczynająca
XI Tydzień Biblijny „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego”.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie,
przez całe popołudnie.
Spotkania Stowarzyszeń i Wspólnot według stałego porządku.

3.Sprawy inwestycyjne i podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto przekazywane na organy,
- Dziękujemy za modlitwy i życzliwość,
- Dziękujemy za przekazywany 1% na cel świetlicy prowadzonej
przez parafię.
4.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

JEZU UFAM TOBIE!
============================================================

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
20-21-IV-2019

1.WITAMY GOŚCI I WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ.
WIGILIA PASCHALNA O GODZ. 20.00 Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ.
W NIEDZIELĘ PIERWSZA MSZA ŚW. O 6.00 Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ
MSZE ŚW. W PORZĄDKU NIEDZIELNYM NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O 8.00.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O 17.30.

2.W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY PORZĄDEK LITURGII NIEDZIELNY.

O GODZ. 17.30 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
OFIARY PRZEZNACZAMY NA SEMINARIUM DUCHOWNE.

3.W TYGODNIU:
- CODZIENNIE KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O 17.30.
- ZA TYDZIEŃ NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O 15.00

4.POLICJA APELUJE O BEZPIECZNĄ I OSTROŻNĄ JAZDĘ
ORAZ O ZABEZPIECZENIE MIENIA I UWAGĘ NA CUDZE.

5.SPRAWY INWESTYCYJNE PARAFII:
- GROMADZIMY ZŁOTO I FUNDUSZE NA ORGANY
KTO Z PAŃSTWA CHCIAŁBY STAĆ SIĘ FUNDATOREM TABLIC
OFIARNYCH PROSIMY O KONTAKT Z KS. PROBOSZCZEM,
- SPŁACAMY ZOBOWIĄZANIA.

6.PODZIĘKOWANIA:
- DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ POMOC W BUDOWIE, ZA OFIARY
NA ORGANY, MODLITWY I ŻYCZLIWOŚĆ I PIĘKNY UDZIAŁ
W LITURGII TRIDUUM.
- DZIĘKUJEMY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ ZA POMOC W CZASIE
NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ W WIELKI PIĄTEK.
- DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ
W PRZYGOTOWANIE I OPRAWĘ LITURGII, W DEKORACJĘ
I SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA I TERENU PRZYKOŚCIELNEGO.
- DZIĘKUJEMY SŁUŻBIE LITURGICZNEJ, SCHOLI, MŁODZIEŻY,
CHÓROWI PARAFIALNEMU, SIOSTRZE ORGANISTCE,

KSIĘDZU MATEUSZOWI, KLERYKOM, PANOM ZAKRYSTIANOM
PANIOM I PANOM PRACUJĄCYM PRZY DEKORACJI I SPRZĄTANIU.
- DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZYWANY 1% NA ŚWIETICĘ.
- PODZIĘKOWANIE SKŁADAMY ZA OTRZYMANE ŻYCZENIA
I PRODUKTY SPOŻYWCZE PRZEKAZANE NA PLEBANIĘ I UBOGIM.

7.DAREM MODLITW OGARNIAMY WSZYSTKICH ŚWIĘTUJĄCYCH
ZMARTWYCHWSTANIE I DOŁĄCZAMY SIĘ DO ŻYCZEŃ,
JAKIE PAŃSTWO OTRZYMUJECIE.

JA JESTEM
ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM.
KTO WE MNIE WIERZY,
CHOĆBY I UMARŁ, ŻYĆ BĘDZIE.
Ewangelia wg Św. Jana 11,25
============================================================

NIEDZIELA PALMOWA

14-04-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.Poświęcenie Palm na wszystkich Mszach św.
Gorzkie Żale o 17.00 - Zapraszamy.
Posiadamy jeszcze kilka świec paschalików, można je nabyć
wychodząc z kościoła.
3.WIELKI TYDZIEŃ
- Wielki Poniedziałek. Krąg Biblijny po Mszy św. wieczornej.
- Wielka Środa. Sprzątanie kościoła po Mszy św. porannej.
Prosimy o pomoc.

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VI, VII i VIII
o 19.00 obecność obowiązkowa.
Nadzwyczajnych Szafarzy, Lektorów, Ministrantów oraz wszystkich
chcących zaangażować się w Liturgię Triduum Paschalnego
zapraszamy: w czwartek o godz. 15.00, w piątek o 9.00
i w sobotę o 8.00.
- Wielki Czwartek - Pamiątka ustanowienia Sakramentów
Kapłaństwa i Eucharystii. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00.
Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu
/ w ciemnicy do 22.00 /. Kompleta o 21.30.
- Wielki Piątek - post ścisły. Adoracja Najświętszego Sakramentu
od Jutrzni o 7.30.
Do udziału w Adoracjach zapraszamy wszystkie wspólnoty
parafialne.
O godz.12.00 Droga Krzyżowa do Krzyża Milenijnego.
Na to nabożeństwo zapraszamy całą wspólnotę parafialną,dzieci,
młodzież oraz niepełnosprawnych. Prosimy o pomoc wolontariuszy.
Ofiary zbierane na zakończenie nabożeństwa przeznaczamy
na utrzymanie terenu wokół Krzyża Jubileuszowego, oświetlenie
i wszelkie podatki.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
Droga Krzyżowa w kościele o godz.17.00.
Liturgia wieczorna z Adoracją Krzyża o godz. 18.00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Grobu Pańskiego
do 24.00. Kompleta o 23.30.
- Wielka Sobota-Adoracja przy Grobie Pańskim od Jutrzni o 7.30.
Poświęcenie pokarmów, co pół godziny od 9.00 do 15.00.
Na poświęcenie przynosimy skarbonki, które otrzymaliśmy
na początku Wielkiego Postu.
Sprzątanie kościoła od 15.15 do 17.00 - Prosimy o pomoc.
W tym czasie kościół będzie zamknięty.
Modlitwa Różańcowa o godz.17.00 Prowadzi Żywy Różaniec.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o 19.30.
- Wigilia Paschalna – Liturgia o godz. 20.00.
Prosimy przynieść świece - paschaliki.
Na zakończenie liturgii procesja Rezurekcyjna ze świecami.
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Pierwsza Msza św. o godz.6.00 z procesją eucharystyczną.
W Wielką Niedzielę nie będzie Mszy św. o godz.8.00.
Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30.
- Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym.
Ofiarami wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy
i KUL. Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30.

4.Sprawy inwestycyjne parafii:
- II niedziela miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczamy
na budowę organów
- osoby lub instytucje, które chcą stać się fundatorami tablic ofiarnych
na organy prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
5.Podziękowania - Dziękujemy:
- za ofiary i wszelką życzliwość oraz okazywaną pomoc i troskę
o nasz kościół,
- za przekazywane złoto na organy,
- za ofiary na kwiaty i dekorację "Bożego Grobu" i kościoła,
- za przekazywany 1% na świetlicę środowiskową i żywność
dla potrzebujących.
6.Solenizantów i Jubilatów oraz Wszystkich Dobrodziejów zapewniamy
o modlitewnej pamięci.
Podróżującym życzymy bezpiecznej drogi.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

KTO KARMI SIĘ CHRYSTUSEM,
ŻYJE DLA NIEGO.

Benedykt XVI

============================================================

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7-04-2019 r.

1.Witamy Gości i Parafian.
Podczas Mszy św. o 9.30 pobłogosławimy ikonę św. Marii De Mattias.
Po Mszy św. o 11.00 spotkanie rodziców dzieci klas IV przed rocznicą
Komunii.
Po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar na Seminarium Duchowne.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00 - Zapraszamy.
2.Po Mszach św. możemy nabyć palmy samodzielnie wykonane
przez dzieci z naszej świetlicy.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek na wieczornej Mszy św. modlitwy małżonków.
Krąg Biblijny po Mszy św. wieczornej.
- we wtorek kancelaria zamknięta.
- w środę Nowenna. Pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VII o 19.00.
- w czwartek o 19.00 w kościele spotkanie rodziców dzieci klas III
przed I Komunią.
Prosimy wszystkich rodziców lub opiekunów o przybycie.

- w piątek Droga Krzyżowa o 9.30, o 17.00 z udziałem dzieci
i po Mszy św. wieczornej z udziałem młodzieży.
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00.
- w piątek i w sobotę odwiedzimy chorych przed świętami
na indywidualne zaproszenia. Zapisy w zakrystii i kancelarii.
- w sobotę o 16.00 spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Katecheza przed Chrztem o 19.00 w kościele
- w przyszłą niedzielę Poświęcenie Palm na wszystkich Mszach św.
Ofiary które złożymy za tydzień na tacę przeznaczamy na organy.
Po Mszy św. o 9.30 spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas
gimnazjalnych i starszych.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za modlitwy i ofiary przekazywane na rzecz budowy
i utrzymanie parafii.
- Dziękujemy za ofiarowane złoto przeznaczone na organy.
- Dziękujemy ofiarodawcom za ufundowanie ikony św. Marii De Mattias.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za prace przy zieleni.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę.
Zeznania podatkowe rozliczamy bezpłatnie w kancelarii w godzinach
urzędowania.
5.Tak jak w poprzednich latach w Wielki Piątek o 12.00 planujemy
drogę Krzyżową do Krzyża Milenijnego.
Zapraszamy Państwa z Rodzinami, zapraszamy doświadczonych
niepełnosprawnością.
Niech ta Droga Krzyżowa będzie publicznym przyznaniem się do
Chrystusa.
6.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

NAWET NAJDALSZĄ PODRÓŻ
ROZPOCZYNA PIERWSZY KROK.

Laozi

============================================================

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
"LAETARE"
31-03-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy ks. dr Mariusza Habiniaka Rekolekcjonistę.
Witamy diakona Michała Kamińskiego.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00.
2.W tygodniu:
Program Rekolekcji na tablicach informacyjnych
i stronie internetowej.
- we wtorek - Kancelaria zamknięta.
- w środę o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VIII o 19.00.
- w I czwartek o 17.30 modlitwy o powołania za przyczyną
św. Jana Pawła II. Indywidualna Adoracja Relikwii św. Papieża.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. i od 16.00.
Będziemy po spowiedzi rekolekcyjnej. Wyjątkowo spowiadał
będzie jeden ksiądz gdyż spowiadamy w sąsiednich parafiach.
Droga Krzyżowa po Mszy św. o 9.00, z udziałem dzieci o 17.00,
a z udziałem młodzieży o 18.30.
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00.
- w I sobotę o 17.00 spotkanie osób zapisanych na pielgrzymkę
do krajów nadbałtyckich.
Prosimy dostarczyć dokumenty i dokonać całości wpłaty.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę na Mszach św. przed południem gościć
będziemy Siostrę Krystynę Kusak.
Podczas Mszy św. o 9.30 wprowadzimy i poświęcimy ikonę
św. Marii De Mattias. Jeżeli ktoś chciałby stać się fundatorem
prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
Po Mszy św. o 11.00 spotkanie rodziców dzieci klas IV
Rocznicowych.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po sumie do Gorzkich Żali.
Spotkania wspólnot i stowarzyszeń według stałego planu.
3.Po Mszach św. w przedsionku można nabyć paschaliki - Caritas.
Nabywając świece wspieramy dzieła prowadzone przez Caritas
diecezjalny i parafialny.
4.Sprawy inwestycyjne:
- gromadzimy złoto i ofiary ofiary na organy,
- spłacamy zobowiązania,
- w tygodniu rozpoczniemy montaż tablic ofiarnych.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i okazywaną pomoc w sprawach
budowy.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę prowadzoną
przez parafię. Osobom które przekazują 1% na świetlicę,
zeznania podatkowe wypełniamy bezpłatnie w kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania. Za wszelką pomoc w tych sprawach
dziękujemy Państwu Pindyk.
- Dziękujemy za ofiary składane podczas Gorzkich Żali i Drogi

Krzyżowej.
Przeznaczamy je na dekorację "Ciemnicy i Bożego Grobu".
- Dziękujemy Państwu Aumiller i Panu Krzyśko za życzliwość
i wykonane prace.
6.Chorych przed świętami odwiedzimy 12 i 13 kwietnia.
Prosimy o zgłaszanie dodatkowych wizyt.
7.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

ZBAWIĆ DUSZĘ GRZESZNIKA
TO TAK JAK
URATOWAĆ USYCHAJĄCE DRZEWO
św. Ojciec Pio
============================================================

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
24-03-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00. - Zapraszamy.
3.W tygodniu:
Kancelaria czynna tylko w środę i bezpośrednio po Mszach św.
wieczornych za wyjątkiem wtorku.
- w poniedziałek Zwiastowanie Pańskie. Dzień Świętości Życia.
Na Mszy św. o 18.00 można przystąpić do Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Krąg Biblijny po Mszy św. wieczornej.
- w środę zapraszamy na Nowennę do M.B Nieustającej Pomocy.
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VI o godz. 19.00.
- w czwartek o 17.30 próba scholii dziecięcej.
- w piątek Droga Krzyżowa o 9.30, o 17.00 z udziałem dzieci,
o 18.30 z udziałem młodzieży. Po Nabożeństwie spotkanie
kandydatów do Bierzmowania z klas gimnazjalnych i starszych.
- w sobotę o godz. 18.00 rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne.
Program na tablicach informacyjnych.
Również w tym dniu w naszej parafii rozpocznie praktykę
pastoralną Diakon Michał Kamiński.
4.Sprawy finansowe parafii:
- ofiary, które składamy podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

przeznaczamy na kwiaty do „Ciemnicy i Bożego Grobu”
oraz świąteczną dekorację kościoła.
- w ubiegła niedzielę na Misje zebrano 1116 zł.
- Dziękujemy za przekazane ofiary i złoto na organy i utrzymanie
parafii.
- Dziękujemy za pomoc w prowadzeniu i utrzymaniu świetlicy
i przekazywany 1%. Szersze informacje w gablocie i na stronie
internetowej parafii. Osobom które chcą przekazać 1% na świetlicę
zeznania podatkowe wypełniamy bezpłatnie w kancelarii.
5.W nawie Maryjnej wyłożona jest księga trzeźwości, zachęcamy
do podejmowania abstynencji i wpisów.
6.Prosimy by wszelkie formalności związane z Chrztami w okresie
wielkanocnym zgłosić w kancelarii w nadchodzącym tygodniu.
7.Wychodząc z Kościoła możemy nabyć świece - paschaliki.
8.W sobotę 6 kwietnia o 17.00 odbędzie się spotkanie osób zapisanych
na pielgrzymkę po krajach nadbałtyckich. Prosimy dostarczyć w tym
dniu Dowody Osobiste lub Paszporty i dokonać całości wpłaty.
9.W niedzielę 7 kwietnia po Mszy św. o 11.00 spotkanie rodziców
dzieci przeżywających I rocznicę Komunii św.
10.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

DOBRO TO NIE JEST WIEDZA,
Romain Rolland

TO JEST CZYN

============================================================

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
17-03-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Po Mszach św. w całej Polsce zbiórka ofiar do puszek na polskich
Misjonarzy i Misjonarki oraz dzieła które prowadzą w rożnych
miejscach świata.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00 - Zapraszamy.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek na Mszy św. o 18.00 Modlitwy małżonków.
Po Mszy św. Krąg Biblijny.

- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Spotkanie klas VII przygotowujących się do Bierzmowaniem
o 19.00.
- w czwartek Spotkanie Rodziców dzieci kl. III Szkoły Podstawowej
o 19.00 w Arce.
Prosimy by wszyscy rodzice lub opiekunowie byli obecni.
- w piątek Droga Krzyżowa o 9.30,o 17.00 z udziałem dzieci
i o 18.30 z udziałem młodzieży.
- w sobotę Różaniec o 17.30.
3.Sprawy inwestycyjne ;
- Ofiary, które składamy na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej
przeznaczamy na kwiaty i dekorację ”Ciemnicy i Bożego Grobu”.
- Z przedsionka możemy zabrać skarbonki na jałmużnę wielkopostną.
- Spłacono kolejną ratę na termomodernizację w kwocie 6 180zł.
- W ubiegłą niedzielę na organy łącznie złożono 9 850zł.
- Prosimy by osoby-rodziny które wpłaciły na organy 1tys.zł.
lub więcej zgłosiły się do zakrystii lub kancelarii.
Prośba dotyczy wotywnych tablic ofiarodawców.
4.Przed kaplicą Maryjną wyłożona jest księga trzeźwości.
Zachęcamy do wpisów i podejmowania abstynencji.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową.
- Dziękujemy Wszystkim którzy wspierają świetlicę prowadzoną
przez parafię.
- Dziękujemy za ofiary i złoto na organy.
6.W kancelarii w godzinach urzędowania wypełniamy bezpłatnie
zeznania podatkowe dla osób, które chcą przekazać1% na świetlicę
środowiskową.
7.Rekolekcje Wielkopostne odbędą się od 31 marca do 2 kwietnia.
Prosimy o modlitwę w intencji ks. Rekolekcjonisty i Spowiedników.
8.Na pielgrzymkę po krajach nadbałtyckich mamy jeszcze jedno miejsce
wolne.
Ksiądz Mateusz zaprasza dzieci i młodzież na kolonie nad Morze.
Informacje w gablocie.
9.Informacje o Katolickim Liceum na plakatach przed kościołem.
Zachęcamy by rodzice i młodzież zapoznali się z ofertą.
10.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

JAK MÓWISZ PRAWDĘ,

NIE MUSISZ NICZEGO PAMIĘTAĆ

Mark Twain

============================================================

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
10-03-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Niedziela inwestycyjna ofiary złożone na tace przeznaczamy na organy.
W czasie Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo małych
dzieci i matek oczekujących na narodziny.
2.Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00 - Zapraszamy.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek na Mszy św. o 18.00 modlitwy małżonków
Po Mszy św. Krąg Biblijny.
- w środę zapraszamy na nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VIII o 19.00
- w czwartek o 17.30 spotkanie Scholii.
- w piątek Droga Krzyżowa o 9.30. Z udziałem dzieci o 17.00.,
a z udziałem młodzieży o 18.30. Po Drodze Krzyżowej spotkanie
KSM-u, - Zapraszamy młodzież z VI klas S.P.
- sobotę o 17.30 Różaniec.
W parafii św. Erazma i Pankracego o godz. 18.00 rozpoczyna się
Kurs Przedmałżeński.
- w przyszłą niedzielę ofiarami modlitwą i ofiarami
wspieramy misjonarzy.
4.Sprawy inwestycyjne i finansowe:
- Po Mszach św. możemy zabrać z przedsionka skarbonki na jałmużnę
wielkopostną. Skarbonki przynosimy na poświęcenie pokarmów
w Wielką Sobotę.
- Ofiary zbierane podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
przeznaczamy na kwiaty i dekorację „Ciemnicy i Bożego Grobu”.
- Prosimy o dar modlitwy i ofiarowanie cierpień we wszystkich
sprawach podejmowanych w parafii w różnych urzędach.
5.Dziękujemy za wszelką pomoc przekazywaną na cel budowy
instrumentu i na świetlicę dla dzieci.
6.W kancelarii w godzinach urzędowania wypełniamy bezpłatnie
zeznanie podatkowe dla osób, które chcą przekazać 1% podatku
na świetlicę prowadzoną przez parafię.
7.W Kaplicy Maryjnej wyłożona jest księga trzeźwości zachęcamy
do podejmowania postanowień i wpisów.

8.Ks. Mateusz zaprasza na wakacyjny wyjazd nad Morze do Jarosławca.
Wyjazd w dniach 1-10 lipca 2019 r.
9.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

SERCE, KTÓRE KOCHA
NIGDY SIĘ NIE ZESTARZEJE
Sokrates
============================================================

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
3-03-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Pierwsza niedziela miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu
po sumie. Adorację rozpoczynamy modlitwami o dar potomstwa.
Imiona małżonków możemy podawać w zakrystii.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30. i indywidualna adoracja
relikwii św. Faustyny.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Kazimierza. Na Mszy św. o 18.00 Modlitwy
za małżonków. Spotkanie Kręgu Biblijnego po wieczornej Mszy św.
- w środę Rozpoczynamy Wielki Post.
Przypominamy o zachowaniu postu i wstrzemięźliwości.
Posypanie głów popiołem na Mszach św.o godz.7.00, 9.00, 17.00
z udziałem dzieci, o 18.00 i 20.00.
W środę kancelaria będzie zamknięta.
- w I czwartek miesiąca o 17.30 modlitwy za przyczyną św. Jana
Pawła II o powołania do Służby w Kościele.
- w piątek Dzień Kobiet pamiętajmy o wszystkich Paniach
w modlitwie.
Droga Krzyżowa po Mszy św. o 9.00. Z udziałem dzieci o 17.00.
Dzieci klas II i III Szkoły Podstawowej przychodzą w ramach
przygotowania do I Komunii św., z udziałem młodzieży o 18.30.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas gimnazjalnych
o 19.00. Chorych odwiedzimy w piątek i sobotę
- w sobotę spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa o 16.00.
Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych o 19.00
w kościele.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym od przyszłej niedzieli o 17.00 Zapraszamy
3.Ofiary które złożymy podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
przeznaczamy na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu oraz dekoracje

świąteczną kościoła.
4.W Kaplicy Maryjnej wyłożona jest księga trzeźwości zachęcamy
do podejmowania postanowień i wpisów.
5.Sprawy inwestycyjne parafii:
- Gromadzimy fundusze i złoto na instrument organowy.
W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę przeznaczamy
na ten cel.
6.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary pomoc i życzliwość.
- Dziękujemy Państwu Wawer za przekazywane pieczywo i ciasta.
- Dziękujemy Państwu Klimek za ofiarowane firany.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę prowadzoną
przez parafię.
- Dla tych z Państwa którzy chcą przekazać 1% na świetlicę
prowadzoną przez parafię zeznania podatkowe wypełniamy
bezpłatnie w kancelarii w godzinach urzędowania.
7.Ksiądz Mateusz organizuje wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży
do Jarosławca nad Morze, w dniach 1-10 lipca 2019 r.
Informacje u ks. Mateusza.
8.Nadal mamy jeszcze dwa miejsca wolne na pielgrzymkę po krajach
nadbałtyckich - Zapraszamy.
9.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

SPOJRZENIE JEST JĘZYKIEM
MIŁOŚCI
przysłowie włoskie
============================================================

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
24-02-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- we wtorek o 19.00 zapraszamy Radę Parafialną.
- w środę Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
- w czwartek o 19.00 w Arce spotkanie Rodziców Dzieci

z II klas Szkoły Podstawowej, planujących I Komunię w 2020 r.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
i od 16.00 do 18.00 podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Droga Krzyżowa po Mszy św. o 9.00.
- w I-sobotę miesiąca o 17.00 zmiana Tajemnic Żywego Różańca.
- w przyszłą niedzielę jako I miesiąca po Sumie Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- Gromadzimy fundusze i złoto na budowę instrumentu organowego.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy tym z Państwa którzy przekazują na dożywianie dzieci
i świetlicę 1%. Dla wszystkich którzy pragną wspierać świetlicę.
PIT-y rozliczamy bezpłatnie w kancelarii w godzinach urzędowania
- Podziękowanie składam za przekazywane ofiary na cel budowy
i każdą życzliwość.
5.Chorych odwiedzimy 8 i 9 marca.
6.Mamy nadal 2 miejsca wolne na pielgrzymkę do krajów nadbałtyckich.
7.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.
NIE TEN JEST MĄDRY, CO WIELE SPRAW UMIE,
LECZ CO ZŁE Z DOBRYM ROZEZNAĆ ROZUMIE
Mikołaj Rej
============================================================

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
17-02-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek na Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków
Krąg biblijny po Mszy św.
- we wtorek o 19.00 spotkanie Akolitów, Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii św. i Ministrantów Seniorów.
- w środę Zapraszamy na Nowennę, pamiętajmy o intencjach.
Na Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczęcie przygotowania
do Sakramentu Bierzmowania dla klas VI.
Prosimy by młodzież przyszła z Rodzicami lub Opiekunami.

- w czwartek o 19.00 w Arce spotkanie Rodziców dzieci klas III
przed I Komunią. Prosimy by rodzice lub opiekunowie przyszli
bez dzieci.
- w piątek Katedry św. Piotra. po Mszy św. o 9.00 Droga Krzyżowa.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- w ubiegłą niedziele na organy zebrano 6.500zł.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary przekazywane na organy
i utrzymanie parafii.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę prowadzoną
przez parafię. Tak jak w ubiegłym roku jeżeli ktoś z Państwa
chce przekazać 1% na dożywianie dzieci i działalność świetlicy
prowadzonej przez parafię może rozliczyć PIT bezpłatnie
w kancelarii parafialnej. Zapraszamy w godzinach urzędowania
we wtorki i środy od 16.00 do 17.00.
5.Zapraszamy na pielgrzymkę po Krajach nadbałtyckich.
Mamy 2 miejsca wolne.
6.Spotkanie Rodziców dzieci klas II Szkoły Podstawowej odbędzie się
28 lutego o 19.00 w sali Arka. Spotkanie dotyczy Dzieci zgłoszonych
do I-Komunii w 2020 roku.
7.Wszystkim wypoczywającym życzymy odnowienia sił duchowych
i fizycznych i bezpiecznego wypoczynku.
Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

LUDZIE MÓWIĄ : „CZAS TO PIENIĄDZ „.
A JA WAM MÓWIĘ: ”CZAS TO MIŁOŚĆ”.
kard. Stefan Wyszyński
============================================================

V NIEDZIELA ZWYKŁA
10-02-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Na Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo indywidualne małych dzieci
i matek oczekujących narodzin.
2.W tygodniu:

- w poniedziałek Z okazji wspomnienia MB z Lourdes,
Światowego Dnia Chorych, podczas Mszy św. 9.00 udzielimy
Sakramentu Chorych.
Zapraszamy chorych i osoby starsze oraz osoby przed operacjami
i zabiegami. Krąg Baiblijny po Mszy św. wieczornej.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek św. Cyryla i Metodego.
- w piątek o 19.00 Zapraszamy młodzież na spotkanie w ramach
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
- w niedzielę Dzień Imienin Księdza Biskupa Ordynariusza.
Pamiętajmy w modlitwie o czcigodnym Solenizancie.
3.Sprawy inwestycyjne:
- II Niedziela miesiąca- Ofiary przeznaczamy na instrument organowy
- zakończono remont pomieszczeń kancelaryjnych i mieszkalnych
na parterze plebanii.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową,
za ofiarowane złoto na organy.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia i pozdrowienia.
- Dziękujemy Wszystkim którzy włączyli się w rozebranie dekoracji
świątecznej.
5.Dzieci zapraszamy do świetlicy działającej przy parafii.
6.W związku z sytuacja losowa mamy 2 miejsca wolne na pielgrzymkę
do krajów nadbałtyckich.
7.Rozpoczynamy przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klas
VI Szkoły Podstawowej. Młodzież z Rodzicami lub Opiekunami
zapraszamy 20 lutego na Mszę św. o 18.00 i spotkanie.
8.Spotkanie Rodziców dzieci I-Komunijnych odbędzie się 21 lutego
o 19.00. Prosimy wszystkich Rodziców i Opiekunów o przybycie.
9.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Wypoczywającym życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych
oraz szczęśliwej podróży.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

DOBREGO NIGDY ZA WIELE
Miguel de Cervantes
============================================================

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
3-02-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy O. Rocha z Zakonu Ojców Franciszkanów.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie do 17.30.
Adorację rozpoczynamy modlitwą o dar potomstwa za przyczyną
MB z Nazaretu.
Z wielka radością informujemy że trzy omadlane małżeństwa
doczekały się narodzin dziecka.
Imiona małżonków możemy podawać w zakrystii lub kancelarii.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30 i indywidualna Adoracja
Relikwii św. Faustyny.
2.W tygodniu:
- we wtorek św. Agaty. Na Mszach św. pobłogosławimy chleb.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w I czwartek miesiąca o 17.30 modlitwy o powołania do służby
w kościele za przyczyną św. Jana Pawła II i indywidualna
Adoracja Relikwii.
- w sobotę Przed południem odwiedzamy chorych.
Katecheza przed chrztem o 19.00.
- w niedzielę za tydzień Ofiary składane na tacę przeznaczamy
na organy.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę prowadzoną
przez parafię. Środki przeznaczamy na dożywianie dzieci.
Świetlica utrzymywana jest w całości przez parafię.
4.W Światowy Dzień Chorych 11 lutego na Mszy św. o 9.00
udzielimy Sakramentu Namaszczenia.
Zapraszamy chorych, starszych i osoby opiekujące się chorymi.
Prosimy zgłaszać chorych, którzy nie mają jak dostać się do kościoła.
Parafianie jako wolontariusze pomogą dotrzeć na Mszę św.
5.Dziękujemy ks. prałatowi Tadeuszowi Dańko za posługę pośród nas
w styczniu.
6.W związku z sytuacją losową mamy 4 miejsca wolne na pielgrzymkę
do krajów nadbałtyckich.
7.Spotkanie Rodziców dzieci I-komunijnych odbędzie się 21 lutego.
8.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Wypoczywającym życzymy odnowienia sił duchowych i fizycznych

oraz bezpiecznej podróży. Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PRAWDA OŚWIECA ROZUM,
A MIŁOŚĆ OGRZEWA SERCE
przysłowie rosyjskie
============================================================

III NIEDZIELA ZWYKŁA
27-01-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Po Mszy św. o 11.00 zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek
wykonaniu młodzieży i ks. Diakona.
Dziękujemy za piękną posługę ks. Diakonowi i życzymy by w maju
otrzymał święcenia kapłańskie.
2.W tygodniu:
Msze św. wieczorne do końca stycznia o 17.00.
Kancelaria w środy od 8.00 do 9.00 i bezpośrednio po Mszach św.
porannych.
- w poniedziałek św. Tomasza z Akwinu.
Wyjazd dzieci i młodzieży do Berlina o godz.7.00.
- w czwartek św. Jana Bosko
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
i od 16.00 do 18.00.
- w I sobotę Ofiarowanie Pańskie Msze św. o 7.00 , 9.00 i 18.00
Podczas Mszy św. o 18.00 rozpoczynamy Cykl Nauk
Przedmałżeńskich.
- w przyszłą niedzielę po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu
i modlitwy o dar życia.
3.Podziękowania i sprawy inwestycyjne:
- Dziękujemy Państwu Klimek za ofiarowane firany do kancelarii
i wszelką życzliwość.
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową przekazywaną
na cel parafii i utrzymanie świetlicy, za 1% na świetlicę.
- Dziękujemy za spotkania podczas kolędy.
Za wszelką życzliwość, ofiary i modlitwę.
4.Sprawy inwestycyjne:
- Zakończono remont generalny w kancelarii.
- Trwa remont pomieszczeń gościnnych.
- Gromadzimy fundusze na organy.

5.Wychodząc z kościoła można nabyć świece-gromnice w cenie 6 zł.
Świece poświęcimy 2 lutego.
Niech w naszych domach będzie ten znak wiary.
6.Chorych odwiedzimy w sobotę 9 lutego.
7.Darem modlitwy ogarniamy Dobrodziejów oraz Solenizantów
i Jubilatów. Podróżującym życzymy bezpiecznego czasu.
Wypoczywającym odnowienia sił duchowych i fizycznych.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.

CISZA LECZY DUSZĘ

Wasilij Rozanow

============================================================

II NIEDZIELA ZWYKŁA
20-01-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Zapraszamy o 16.00 na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
scholii dziecięcej i opiekunów.
2.W tygodniu:
- Msze św. w dni powszednie do końca stycznia. o 7.00 i 17.00
- w poniedziałek św. Agnieszki. Dzień Babci.
Krąg biblijny o 18.00.
- we wtorek Dzień Dziadka.
- w środę o 19.00 w świetlicy spotkanie kandydatów
do bierzmowania z klas VIII.
- w czwartek św. Franciszka Salezego.
- w piątek nawrócenie św. Pawła.
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
o 19.00 w świetlicy.
- w niedzielę po Mszy św. o 11.00 koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu młodzieży i ks. Diakona Mateusza Maleńczuk.
Od przyszłej niedziel, będziemy rozprowadzać gromnice.
- Trwa Wizyta Duszpasterska - Kolęda.
Program jest zamieszczony w gablotach i na stronie internetowej
parafii. Dodatkowe wizyty na indywidualne zaproszenia możemy
zgłaszać w zakrystii. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dowolnym
czasie po uprzednim uzgodnieniu.
Kancelaria czynna w tym okresie w środy od 8.00 do 9.00
i bezpośrednio po Mszach św. porannych.
Kolędę dzień wcześniej zapowiadają ministranci.

Podczas Mszy św. porannych modlimy się za rodziny
które odwiedzamy z wizytą.
3.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc związaną z budową.
- Dziękujemy Wszystkim Rodzinom, które przyjmują nas z kolędą,
za życzliwość, sugestie, poczęstunki i ofiary, które przeznaczamy
na spłatę długu, inwestycje oraz na przewidziane dekretem
ks. Biskupa Seminarium Duchowne, Legnicką Kurię Biskupią
i Dom Księży Emerytów.
- Dziękujemy za pomoc Pani Cymba, Wareckiej i Państwu Aumiller.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę dla dzieci.
4.Sprawy inwestycyjne:
- gromadzimy fundusze na organy w ubiegłą niedzielę
na tacę i w kopertach złożono 7700 zł. na ten cel.
- w minionym tygodniu opłacono polisy ubezpieczeniowe
obiektów parafii.
- w kancelarii parafialnej trwa kapitalny remont.
5.Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych zaprasza na "ARTYSTYCZNE
FERIE'. Program na tablicy ogłoszeń.
6.Nauki przedmałżeńskie rozpoczniemy 2 lutego Mszą św. o godz. 18.00.
Zapraszamy osoby planujące zawrzeć sakramentalny związek
małżeński.
7.Ks. Mateusz zaprasza na nocne czuwanie na Jasnej Górze.
Wyjazd w sobotę 2 lutego o godz. 13.00, są jeszcze wolne miejsca.
8.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów oraz
Babcie i Dziadków. Bożemu Miłosierdziu polecamy Zmarłych.

MILSZA PANU BOGU ZGODA NIŻ OFIARA
Przysłowie polskie
============================================================

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
13-01-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Ofiary składane na tacę przeznaczamy na budowę nowego
klasycznego instrumentu organowego.

Na Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci i matek
oczekujących narodzin.
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Szyszak
po Mszy św. o 12.30 - Zapraszamy.
- w poniedziałek o 18.00 Krąg Biblijny.
- w środę o 19.00 w świetlicy spotkanie kandydatów
do bierzmowania z klas VII.
- w czwartek św. Antoniego.
- w piątek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00
w świetlicy - Zapraszamy.
- w sobotę św. Józefa Pelczara
O godz.18.00 w Kościele spotkanie osób wyjeżdżających 28 stycznia
do Berlina.
W niedzielę za tydzień o 16.00 Koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu scholii dziecięcej i opiekunów - Zapraszamy.
Natomiast w niedzielę 27 stycznia po Mszy św. o 11.00 koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży i ks. Diakona Mateusza.
2.Trwa wizyta duszpasterska - kolęda.
Kancelaria w czasie kolędy czynna w środy od 8.00 do 9.00
i bezpośrednio po Mszach św. porannych.
Msze św. wieczorne do końca stycznia o 17.00
Podczas Mszy św. porannych modlimy się za rodziny,
które odwiedzamy z wizytą duszpasterską.
Wizytę w tygodniu i w niedzielę rozpoczynamy o 15.30,
a w soboty o 14.00.
Informacje o kolędzie zamieszczone są w gablotach
i na stronie internetowej.
Wizytę dzień wcześniej zapowiadają Ministranci.
Jesteśmy do dyspozycji również w terminach dogodnych dla Państwa
po uprzednim zaproszeniu - zgłoszeniu.
3.Podziękowania:
- Dziękujemy za spotkania modlitewne i ofiary składane z racji kolędy
i na budowę,
Ofiary przeznaczymy na spłatę zadłużenia, inwestycje oraz
przewidziane Dekretem ks. Biskupa na utrzymanie Seminarium
Duchownego, Kurii Biskupiej i Domu Księży Emerytów,
- Dziękujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam
zorganizować spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych,
- Dziękujemy za wszelką życzliwość, ofiary i złoto na organy.
4.Informujemy, że istnieje możliwość przekazania na świetlicę
prowadzoną przez parafię 1% podatku. Informacje w gablocie
i na stronie internetowej.
Zapraszam chętnych do wolontariatu na rzecz dzieci.

5.Dekanalny Kurs Przedmałżeński rozpoczniemy 2 lutego Mszą św.
o 18.00. Zapraszamy osoby planujące zawarcie sakramentalnego
związku małżeńskiego.
6.Posiadamy jeszcze 3 miejsca wolne na pielgrzymkę po Krajach
Nadbałtyckich.
Ks. Mateusz zaprasza na nocne czuwanie na Jasnej Górze.
Jest jeszcze kilka miejsc wolnych.
7.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PAN POBŁOGOSŁAWI SWÓJ LUD POKOJEM
Psalm 29,11b

============================================================

OBJAWIENIE PAŃSKIE
6-01-2019 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy Diakona Mateusza, który przeżywa z nami praktykę
duszpasterską.
Objawienie Pańskie /Trzech Króli/.
Na wszystkich Mszach św. pobłogosławimy wodę, kadzidło i kredę.
Taca z tego dnia przeznaczona jest na cele Misyjne.
Lektorzy i Ministranci rozprowadzają kredę i kadzidło.
Uzyskane fundusze przeznaczają jak w latach ubiegłych na wspólny
wyjazd na zimowisko.
O godz. 13.00 z Bazyliki wyruszy Orszak Trzech Króli
O godz.15.00 Msza św. i XIV Integracyjne Spotkanie Opłatkowe
Osób Niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy.
Spotkanie poprowadzi J.Ks. Bp Marek Mendyk
- W tygodniu Msze św. wieczorne o 17.00
- w poniedziałek Krąg Biblijny o 19.00
- w piątek o 19.00 w świetlicy spotkanie kandydatów do
Bierzmowania z klas gimnazjalnych
- w przyszłą niedzielę na Mszy św. o 12.30 będzie z nami zespół
Szyszak, a po liturgii Koncert Kolęd i Pastorałek.

2.Trwa Wizyta Duszpasterska. Prosimy by w miarę możliwości
wszyscy domownicy brali w niej udział.
Program na stronie internetowej i na tablicach informacyjnych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji także w innych terminach,
po uprzednim ustaleniu.
Kolędę w dni powszednie i niedziele zaczynamy o 15.30,
a w soboty o 14.00.
Kancelaria czynna w czasie kolędy w środy od 8.00 do 9.00
i po porannych Mszach św.
Podczas porannych Mszy św. modlimy się za Rodziny,
które odwiedzamy z wizytą.
3.Sprawy inwestycyjne:
- ofiary z kolędy przeznaczamy na inwestycje i przewidziane
dekretem ks. Biskupa na Legnicka Kurię Biskupią i instytucje
kościelne,
- tacę z niedzieli 13 stycznia przeznaczymy na organy.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc w utrzymaniu parafii
i ofiary na instrument.
- Dziękujemy Rodzinom za spotkania modlitewne w ramach Kolędy.
5.Informujemy i przypominamy, że możemy przekazać na cele kultowe
darowiznę, a na świetlicę i dożywianie dzieci 1% podatku.
Informacje w gablotach.
6.Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę po krajach Nadbałtyckich
mamy jeszcze 4 miejsca wolne.
Ks. Mateusz również ma jeszcze 4 miejsca na wyjazd w czasie ferii
do Berlina.
Pozostały też ostatnie miejsca na nocne czuwanie na Jasnej Górze
z 2 na 3 lutego. Zapraszamy.
7.Darem Modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PAN POBŁOGOSŁAWI SWÓJ LUD POKOJEM
Psalm 29,11b

