Archiwum 2018

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
30-XII-2018 r.
1.Witamy Gości i Parafian.
2.W tygodniu:
Msze św. wieczorne w tygodniu celebrujemy o godz. 17.00.
- w poniedziałek św. Sylwestra Nabożeństwo dziękczynno przebłagalne o 17.00.
- we wtorek Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy Rok.
Msze św. w porządku niedzielnym. Dzień modlitw o pokój.
- w środę św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu.
- w I czwartek miesiąca modlimy się o powołania w kościele.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą mszą św.
i od 16 do 17.00.
Jesteśmy wyspowiadani dlatego zapraszamy Państwa na Mszę św.
- w I sobotę Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 16.00.
- w przyszłą niedzielę - Objawienie Pańskie - Trzech Króli.
Msze św. jak w niedzielę. Pobłogosławimy wodę, kredę i kadzidło.
Dzieci prosimy by na 11.00 przyszły ubrane w korony i stroje
królewskie.
Ministranci będą rozprowadzać kadzidło i kredę.
Fundusze przeznaczają na wyjazd.
Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
XIV Integracyjne Osób Niepełnosprawnych o 15.00.
Spotkanie poprowadzi J.E.Ks. Bp Marek Mendyk.
Honorowy patronat objął Pan Jerzy Łużniak Prezydent Miasta
i Pan Ryszard Grot Prezes Przedsiębiorstwa SIMET Zapraszamy.
3.Trwa wizyta duszpasterska-kolęda.
W czasie kolędy Kancelaria Parafialna czynna w środy
od 8.00 do 9.00 i bezpośrednio po porannych Mszach św.
Prosimy by w miarę możliwości całe rodziny brały udział w modlitwie
i spotkaniu z księdzem.
Kolędę w niedzielę i dni powszednie rozpoczynamy o 15.30,
a w soboty o 14.00.
Plan kolędy zamieszczony jest na stronie internetowej i w gablotach.
Jeżeli Państwo mają życzenie by spotkać się z duszpasterzem w innym

terminie to jesteśmy do państwa dyspozycji po uprzednim zgłoszeniu.
Dziękujemy za wszelkie formy życzliwości i pięknie przygotowane
mieszkania na czas wizyty duszpasterskiej.
Podczas Mszy św. porannych modlimy się za rodziny które
odwiedzamy.
Z ofiar składanych z racji kolędy część przekazujemy na Legnicką
Kurię Biskupią.
4.Sprawy inwestycyjne:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto przekazywane na budowę
nowego klasycznego instrumentu organowego,
- spłacamy zobowiązania,
- ofiary złożone w czasie Świąt przeznaczamy na częściowe pokrycie
kosztów ogrzewania kościoła i Polisy Ubezpieczeniowe
obiektów parafii.
5.Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę po Krajach Nadbałtyckich.
Program w gablotach.
6.Solenizantów i Jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.
ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO
W NOWYM ROKU 2019

NIC NOWEGO BEZ STAREGO
Przysłowie koreańskie
============================================================

NARODZENIE PAŃSKIE
25-XII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek Wigilia Narodzenia Pańskiego.
Msze św. Pasterskie o 22.00 i 24.00.
Ofiary przeznaczamy na Diecezjalny Fundusz Ochrony Życia.
- we wtorek Narodzenie Pańskie oprócz Mszy św. o 8.00.
Msze św. jak w niedzielę.
- w środę św. Szczepana. II Dzień Świąt. Porządek liturgii
niedzielny. Ofiary przeznaczamy na Seminaria Duchowne i KUL.

- w czwartek wspominamy św. Jana Ap. i Ew. naszego Patrona.
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 Misiak sekretarz ks. Biskupa Ordynariusza.
- w Sylwestra 31 XII nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne
o godz. 17.00 i Msza św. za zmarłych w minionym roku.
Wyczytamy imiona Zmarłych.
Od czwartku 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.
- Dziękuję Siostrze Organistce, Pani Glagla, Panu Mrozińskiemu,
Swoboda, Michalkiewicz, Długosz, Świątkowskiemu, Gębura,
Państwu Aumiller, Lektorom i Księdzu Mateuszowi za dekorację
i dbanie o piękno kościoła i ołtarza.
- Dziękujemy Wszystkim osobom indywidualnym i instytucjom
wspierającym parafię i budowę kościoła, za składane ofiary
i złoto na organy.
- Dziękujemy wszystkim którzy pomagają nam utrzymać świetlicę
środowiskową, 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 spłatę długu 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.Zapraszamy Państwa:
- 6 stycznia o godz. 15.00 na integracyjne spotkanie opłatkowe osób
doświadczonych niepełnosprawnością.
Liturgii przewodniczy J.Ks.Bp Marek Mendyk.
- 13 stycznia na Mszę św. o 12.30, a po niej na koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu zespołu SZYSZAK.
7. Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę w programie: Litwa, Łotwa,
Estonia i Helsinki. Program na tablicach informacyjnych.
8.Solenizantów i Jubilatów ogarniamy modlitewną pamięcią

i dołączamy się do życzeń, jakie Państwo otrzymujecie.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PASTERZE POSZLI WIĘC SZYBKO I ZNALEŹLI
MARYJĘ, JÓZEFA I NIEMOWLĘ, LEŻĄCE W ŻŁOBIE.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,16
============================================================

IV NIEDZIELA ADWENTU
23-XII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.Poświęcone opłatki można pobrać z zakrystii po Mszach św.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek Wigilia-Pasterki o 22.00 i 24.00.
Ofiary przeznaczamy na Diecezjalny Fundusz Obrony Życia.
Zachęcamy do zachowania tradycyjnego przeżywania tego dnia
i wieczerzy.
- we wtorek Narodzenie Pańskie. Msze św. sprawujemy według
porządku niedzielnego nie będzie tylko Mszy św. o 8.00.
- w środę drugi Dzień Świąt wspominamy św. Szczepana.
Msze św. według porządku niedzielnego.
Ofiary z tego dnia przeznaczamy na katolickie uczelnie.
Od czwartku aż do końca stycznia Msze św. wieczorne
w dni powszednie o godz. 17.00.
- w czwartek św. Jana Apostoła i Ewangelisty w naszej parafii
Odpust, gościć będziemy ks. Łukasza Misiak.
Suma Odpustowa o 17.00, na zakończenie Mszy św.
pobłogosławimy wino i podamy wiernym do spożycia.
Zapraszamy Wszystkich na Odpust.
Spotkanie lektorów i ministrantów przed kolędą o godz. 10.00
- w piątek św. Młodzianków.
- w niedzielę 30 XII św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
Zachęcamy małżonków by w tym dniu w liturgii uczestniczyli
razem i odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
31 XII Nabożeństwo Dziękczynno-Przebłagalne na zakończenie
roku o 17.00. Na początku Mszy św. wyczytamy imiona
zmarłych w minionym roku.
4.Wizytę duszpasterską - kolędę rozpoczniemy 28-XII.

Planowany program na stronie internetowej i w gablotach.
Ofiary z tej racji składane przeznaczymy na spłatę zadłużenia
i planowane inwestycje.
W okresie kolędy kancelaria czynna w środy od 8.00 do 9.00
i po porannych Mszach.
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.
W minionym tygodniu przekazano wykonawcy zaliczkowo
na organy 61.500zł.
- 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 wigilijne.
6.W najbliższym czasie zapraszamy na:
6 I 2019 r. o 15.00 XIV Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób
Niepełnosprawnych. Modlitwie przewodniczy ks. Bp Marek Mendyk
13 I podczas Mszy św. o 12.30 modlić się z nami będzie zespół
SZYSZAK, a po Mszy św. odbędzie się koncert kolęd i pastorałek.
7.Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę w programie Litwa, Łotwa,
Estonia i Helsinki. Mamy już połowę chętnych.
Przy zapisach wpłacamy zaliczkę 500zł od osoby.
8.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

16-XII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Rozpoczynamy Rekolekcje. Witamy ks. Mirosława i Wolontariuszy.
Zapraszamy do udziału.
Msze św. w poniedziałek i wtorek o 9.00 i 18.00.
W dniu spowiedzi pamiętajmy o potrzebujących ofiarując żywność
i środki czystości.
2.Dzieci i Wychowawcy ze Świetlicy parafialnej ofiarują Państwu
niespodziankę na Święta. W ten sposób dziękują za każdą pomoc
na rzecz świetlicy i proszą o dalszą.
3.W tygodniu:
- Kancelaria czynna tylko w środę.
- Roraty od środy do piątku o 18.00.
Dzieci I-Komunijne przychodzą w ramach przygotowania
do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii,
w piątek podsumowanie.
- w środę zapraszamy Parafialny Oddział CARITAS o 9.00.
Prosimy też osoby chętne, by rozdzielić dary żywnościowe
potrzebującym.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 18.00.
- w czwartek o godz. 19.00 Prosimy mężczyzn chętnych do pomocy
przy budowie szopki.
- w sobotę odwiedzamy chorych na indywidualne zaproszenia.
4.Sprawy budowy kościoła i organizacji parafii:
- spłacamy zobowiązania,
- w piątek podpisaliśmy umowę na budowę klasycznego instrumentu
organowego. W umowie uwzględniono waloryzację z tytułu inflacji
i z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Koszt instrumentu:
- jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy zł +VAT.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i okazywaną życzliwość.
- Dziękujemy osobom roznoszącym poświęcone Opłatki Wigilijne.
- Dziękujemy osobom pomagającym przy sprzątaniu kościoła
i odśnieżaniu
6.Kto z Państwa nie otrzymał poświęconych opłatków,
może je otrzymać w zakrystii lub kancelarii w godzinach urzędowania.
7.Tak jak w latach poprzednich zachęcamy do przekazywania 1%
na świetlicę. W zeznaniu podatkowym wpisujemy nr KRS CARITAS

Legnica i kod naszej Parafii 55.
8.Ks. Mateusz ponawia zaproszenie na wspólny wyjazd dzieci,
młodzieży i rodzin w czasie ferii-28-29 stycznia.
W programie zwiedzanie Berlina i pobyt w TROPICAL ISLAND.
Szczegóły u ks. Mateusza.
9.Rozpoczynamy zapisy na Pielgrzymkę.
W programie Litwa - Łotwa - Estonia - Helsinki.
Szczegółowy program na tablicach informacyjnych i w zakrystii.
10.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

NIE WSZYSCY ŚWIĘCI
DOBRZE ZACZĘLI,
ALE WSZYSCY DOBRZE SKOŃCZYLI.
św. Jan Maria Vianney
============================================================

II NIEDZIELA ADWENTU
9-XII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy Ojca Damiana.
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.
4.W tygodniu:
- od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 Zapraszamy na Roraty.
- w poniedziałek o 19.00 Krąg Biblijny.

- w czwartek w Arce o 19.00 spotkanie formacyjne rodziców
dzieci kl. III. Prosimy o przybycie wszystkich rodziców i opiekunów.
- w piątek św. Jana od Krzyża. O 19.00 Opłatek w sali Arka
dla Wspólnot i Stowarzyszeń, wszystkich którzy zadeklarowali
swoją obecność. Prosimy o ciasta.
- w sobotę 21 XII odwiedzimy chorych na indywidualne zaproszenia
Prosimy o zgłaszanie chorych.
- w przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe.
Program Rekolekcji na tablicach informacyjnych
i stronie internetowej - Zapraszamy.
5. Sprawy inwestycyjne parafii:
- spłacono kolejna ratę kredytu 6180 zł,
- 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.
- Dziękujemy Straży Miejskiej i Darczyńcom,
którzy prosili by nie podawać ich nazwisk.
7. Solenizantów i Jubilatów otaczamy modlitwą.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

PROGRAM REKOLEKCJI
ADWENTOWYCH
PROWADZI KS. MIROSŁAW TOSZA

"Nikt z nas nie jest na tyle biedny, żeby czegoś nie mógł z siebie dać
i nikt na tyle bogaty, żeby czegoś nie potrzebował"

NIEDZIELA

16-XII-2018r.

8.00 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA
9.30 - MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY
11.00 - MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI
12.30 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA
18.00 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA
20.00 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA

PONIEDZIAŁEK 17-XII-2018r.
9.00 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA
18.00 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA
19.15 - KONFERENCJA DO MŁODZIEŻY

WTOREK

18-XII-2018r.

DZIEŃ SPOWIEDZI
8.00 - 9.00 SAKRAMENT POKUTY
9.00 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
15.00 - 18.00 SAKRAMENT POKUTY
18.00 - MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

W DNIU SPOWIEDZI PROSIMY O SKŁADANIE DARÓW ŻYWNOSCIOWYCH
I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEBUJĄCYCH

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

I NIEDZIELA ADWENTU

2-XII-2018 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.
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.
- w poniedziałek Franciszka Ksawerego.
Grudniowe spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 i 8
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum o godz. 16.00.
Krąg Biblijny o 19.00.
- we wtorek św. Barbary.
Kancelaria nieczynna.
- w I czwartek miesiąca modlimy się o powołania do służby
w kościele.
Modlitwy za przyczyną św. Jana Pawła II o 17.30.
Indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Papieża.
Wspominamy św. Mikołaja.
- w I piątek 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.
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00.
Zapraszamy chętnych

- w sobotę Niepokalanego Poczęcia NMP.
Zapraszamy od 12.00 do 13.00 na Adorację Najświętszego
Sakramentu - Godzina łaski dla całego świata.
Katecheza przed chrztem o 19.00.
- w przyszłą niedzielę
Po Mszach św. dobrowolnymi ofiarami będziemy mogli wesprzeć
Kościół na Wschodzie.
W czasie Mszy św. poświęcenie i wręczenie medalików dla dzieci
I-Komunijnych.
Na zakończenie Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci i matek oczekujących narodzin.
W tygodniu spotkania Wspólnot i Stowarzyszeń według
stałego planu - zapraszamy.
4.Sprawy inwestycyjne parafii:
- za tydzień II Niedziela Miesiąca tacę przeznaczamy
na instrument organowy.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za każdą ofiarę, modlitwy i wszelką życzliwość.
- Dziękujemy osobom wspierającym świetlicę i dzieło św. Mikołaja.
6.Zapisy na zabawę sylwestrową odbywają się w tygodniu w sali Arka.
7.Kościół jest ogrzewany. Bardzo prosimy by zwracać uwagę
czy drzwi są zamknięte.
8.Darem Modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

MÓWIĆ - TO MAŁO
TRZEBA MÓWIĆ DO RZECZY
William Szekspir
============================================================

NIEDZIELA, JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA

25-XI-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek na Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków.
Krąg biblijny po Mszy św. wieczornej. Zaprasza ks. Mateusz.
- w środę o 18.00 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
- w piątek św. Andrzeja.
Spotkanie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej o 19.00.
- w I sobotę przed południem odwiedzamy chorych.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę - I Niedziela Adwentu.
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie.
Rozpoczynamy modlitwą o dar potomstwa.
Z wielką radością informujemy Państwa, że troje z 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.
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 będziemy mogli nabyć świece Caritas.
3.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania,
- przeprowadzono serwis ogrzewania w kościele.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy Darczyńcom za wszelkie ofiary, modlitwy i życzliwość.
- Dziękujemy za okazywaną pomoc w prowadzeniu świetlicy
dla dzieci
- Dziękujemy za wspólną modlitwę za zmarłych i przekazywane
ofiary.
5.W Arce zapisy na zabawę andrzejkową, zostało jeszcze

kilka miejsc wolnych.
6.Jeżeli ktoś chce wesprzeć Mikołaja można to uczynić
wychodząc z kościoła. Za złożone dary dziękujemy.
7.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.

CHRYSTUS POWINIEN KRÓLOWAĆ
PRZEDE WSZYSTKIM W NASZEJ DUSZY
św. Josemaria Escriva
============================================================

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
18 XI-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
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 na Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków.
- we wtorek św. Rafała Kalinowskiego .
- w środę Ofiarowanie NMP.
- w czwartek św. Cecylii Patronki muzyki kościelnej.
- w piątek na zakończenie modlitwy wypominkowej o 18.00
Msza św. za wszystkich których imiona wyczytaliśmy.
- w sobotę św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
W Arce o 17.00 spotkanie osób, które były na pielgrzymce
w Ziemi Świętej.
- w przyszłą niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Straż Miejska przeprowadzi zbiórkę do puszek w ramach akcji
"Zostań z Nami św. Mikołajem"

4.Sprawy budowy i organizacji parafii:
- spłacamy zaciągnięte zobowiązania.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, złoto, pomoc i życzliwość.
- Dziękujemy za ofiary przekazane z Wypominkami.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim oraz Panu Krzyśko
i Mrozińskiemu za prace przy zieleni.
6.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

UCHO BOGA
SŁYSZY GŁOS SERCA.
św. Augustyn
============================================================

100 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 XI-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Indywidualne błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących narodzin
na Mszy św. o 11.00.
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. Jozafata.
- we wtorek św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.
- w środę zapraszamy na Nowennę. Spotkanie kl.VIII o 19.00.
- w piątek o 9.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową.
- w sobotę św. Elżbiety Węgierskiej.
- w niedzielę po Mszy św. o 11.00 spotkanie Rodziców dzieci kl. III
przed I-Komunią.
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.
- Dziękujemy Pielgrzymom za ufundowanie 3 Maryjnych ornatów.
6.W sali Arka trwają zapisy na zabawę andrzejkową.
7.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
4 XI-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.

Pierwsza Niedziela Miesiąca.
Po Sumie przez całe popołudnie do 17.30 Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
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.
Mszę św. za wszystkich, których imiona czytamy
odprawimy 23 listopada o 18.00.
3.W tygodniu;
- w poniedziałek po Mszy św. wieczornej Krąg Biblijny
Zaprasza ks. Mateusz.
- we wtorek Spotkanie Rady Parafialnej o 19.00.
Panie zapraszamy o 19.30 na "Uwielbienie Tańcem".
- w środę o 19.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania
z VII klas Szkoły Podstawowej.
- w czwartek o 19.00 spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej i Ministrantów Seniorów.
- w piątek Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas gimnazjalnych
o godz. 19.00.
- w sobotę św. Leona Wielkiego
Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa o 16.00
Katecheza przed chrztem o 19.00.
- w przyszłą niedzielę Narodowe Święto Niepodległości
100 - Rocznica Odzyskania Niepodległości.
Modlimy się w intencjach Ojczyzny.
Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych.
Na Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci i matek
oczekujących narodzin.
4.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania
- w przyszłą niedzielę - II Niedziela miesiąca ofiary przeznaczamy
na organy.
5.Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają parafię pracą,
ofiarami, życzliwością, modlitwą i cierpieniem.
Dziękujemy Rodzicom i Opiekunom ze scholii za przygotowanie
i poprowadzenie Balu Wszystkich Świętych. Dziękujemy wszystkim
którzy zaangażowali się w to wydarzenie.
Dziękujemy państwu Grajkowskim i Panom Krzyśko i Mrozińskiemu
za wykonane prace przy zieleni.
6.W sali Arka prowadzone są zapisy na zabawę Andrzejkową.

7.W związku z zaistniałą sytuacją, że od 1 listopada w parafii
posługujemy we dwóch prosimy Państwa o wyrozumiałość
i cierpliwość.
8.Rodziców dzieci klas III przed I - Komunią zapraszamy na spotkanie
18 listopada po Mszy św. o godz. 11.00.
Prosimy by byli wszyscy rodzice ewentualnie opiekunowie.
9.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów i zachęcamy
do ofiarowania w ich intencjach Eucharystii.
Bożemu Miłosierdziu polecamy Zmarłych.

SPRÓBUJ ZAPALIĆ
MALEŃKĄ ŚWIECZKĘ,
ZAMIAST PRZEKLINAĆ CIEMNOŚCI
Konfucjusz
============================================================

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
28 X-2018 r.
DZIEŃ SOLIDARNOŚCI
Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
O godz. 16.00 w Arce "Bal Wszystkich Świętych"
Zapraszamy dzieci przedszkolne i ze szkoły podstawowej.
Warunek wstępu, dziecko ma być przebrane za Świętego
lub posiadać atrybuty Świętego.
W imieniu dzieci prosimy o ciasta, słodycze i owoce.
2.Nabożeństwo Różańcowe codziennie o 17.15.
3.W tygodniu:
- poniedziałek, wtorek i w środę okazja do spowiedzi od 17.15.
- w czwartek 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 piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Msze św. o 7.00, 9.00 i 18.00 połączona z Nabożeństwem
za Zmarłych. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
Po południu Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź
od 16.00 do 18.00.
W każdy piątek po Mszy św. o 9.00 modlimy się za Zmarłych
rozważając Stacje Drogi Krzyżowej.
Młodzież zaprasza o 19.00 na Uwielbienie przed Najświętszym
Sakramentem "Powołani do świętości".
Kandydaci do Bierzmowania przychodzą w ramach przygotowania.
- w I sobotę miesiąca
Przed południem księża odwiedzają chorych.
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.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim, Panom Jancelewicz
i Mrozińskiemu za wszelkie prace przy terenach zielonych.
6.Po Mszach św. 1 i 2 listopada odbędzie się zbiórka ofiar
na Seminarium Duchowne.
7.Wychodząc z kościoła możemy nabyć znicze, które rozprowadzają
lektorzy.
Służba liturgiczna gromadzi fundusze na nowe stroje liturgiczne.

8.Włączamy się w inicjatywę
POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE.
Wychodząc z kościoła możemy złożyć swój dobrowolny dar
na prześladowanych chrześcijan w Pakistanie.
Szersze informacje na plakatach i ulotkach.
9.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.

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

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
21 X-2018 r.
Niedziela Misyjna
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną. Ofiarami i modlitwami
wspieramy dzieła misyjne i Polskich Misjonarzy.
Wychodząc z kościoła możemy nabyć „Kremówki Papieskie”.
Dochód przeznaczony jest na Szkolę Katolicką.
Lektorzy i ministranci rozprowadzają znicze za dobrowolną ofiarę
przeznaczoną na nowe alby i komże.
2.Różaniec codziennie o 17.15 – zapraszamy.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Jana Pawła II na Mszy św. wieczornej
modlitwy małżonków.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w piątek spotkanie młodzieży – KSM – o godz. 19.00
w świetlicy na plebanii.
- w przyszłą niedzielę w modlitwie pamiętajmy o ks. prałacie
Tadeuszu Dańko z okazji imienin.
O godz. 16.00 w sali Arka „Bal Wszystkich Świętych”. Zapraszamy dzieci przedszkolne
i ze szkoły podstawowej.
Warunek wstępu dziecko ma być przebrane za Świętego lub ma posiadać
atrybut Świętego. Najciekawsze pomysły będą nagrodzone.
Parafian zachęcamy do włączenia się w przygotowanie balu
poprzez przyniesienie wypieków, ciastek lub owoców i napojów.

Za zaangażowanie dziękujemy.
4.Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów ale również o darze modlitwy
za zmarłych, o Wypominkach i przyjmowaniu Komunii Świętej.
Kartki Wypominkowe możemy brać z przedsionka lub zakrystii.

5.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania, gromadzimy fundusze i złoto na organy.
6.Podziękowania:
- dziękujemy za wszelką pomoc w prowadzeniu świetlicy dla dzieci.
- dziękujemy za modlitwy i ofiary na budowę i utrzymanie parafii.
7.W sali Arka trwają zapisy na zabawę Andrzejkową.

8.Ks. Proboszcz wraz z Pielgrzymami przekazuje Pozdrowienia
z Ziemi Świętej.
9.Ks. Mateusz zaprasza w czasie ferii na wspólny wyjazd, dzieci,
młodzież i rodziny. W programie zwiedzanie Berlina i całodzienny
pobyt w TROPICAL ISLAND – możliwość zapisu do najbliższej
środy włącznie.
10.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

NIE WALCZ Z CZASEM, BO I TAK PRZEGRASZ
Pliniusz Młodszy

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

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
14 X-2018 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.
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. Teresy od Jezusa. Dzień Dziecka Utraconego.
- we wtorek św. Jadwigi 40 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły
na Papieża Jana Pawła II.
- w środę św. Ignacego Antiocheńskiego.
- w czwartek św. Łukasza dzień patronalny Służby Zdrowia
- w piątek bł. ks. Jerzego Popiełuszko.
- w sobotę św. Jana Kantego.
- w niedzielę Po Mszach św. i podczas Komunii odbędzie się
liczenie wiernych.
Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego rozprowadzać będzie kremówki.
Dochód przeznaczają na Szkołę Katolicką.
Nasi ministranci będą rozprowadzać znicze – dochód przeznaczają
na nowe komże i alby.
Znicze możemy nabyć przez kolejne niedziele za dobrowolną ofiarę.
W tym tygodniu wyjątkowo kancelaria czynna tylko w środę
i po wieczornych Mszach św. oprócz wtorku.
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.
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 środę od 16.30 do 17.45 w świetlicy prowadzimy przygotowanie
z języka polskiego do egzaminów maturalnych i końcowych
dla uczniów gimnazjów i VIII klasy szkoły podstawowej.
Spotkania bezpłatne.
8. W sali Arka zapisy na zabawę Andrzejkową - Zapraszamy.
9.Planujem bal dla dzieci Przedszkolnych i ze Szkoły Podstawowej
z okazji Wszystkich Świętych.
Bal odbędzie się w niedzielę 28 X o godz. 16.00 w sali Arka.
Warunek wstępu dziecko musi być przebrane za Świętego
lub posiadać atrybuty Świętego.
10.Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
zaprasza na; "Dni Otwartych Drzwi" Szczegółowe informacje
na plakatach.
11.Ks Mateusz zaprasza dzieci, młodzie i rodziny w czasie ferii 28 i 29
stycznia na zwiedzanie Berlina i całodzienny pobyt w parku atrakcji
- TROPICAL ISLAND.
12.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
W modlitwie pamiętajmy o pracownikach oświaty.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

UCZTA JEST GOTOWA
Łk.11,41
============================================================

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7 X-2018 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
Krąg Biblijny o 19.00.
- w środę Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie młodzieży wyjeżdżającej do Pragi i kandydatów
do Bierzmowania z klas VII o 19.00.
- w piątek o 19.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania
z klas gimnazjalnych.
- w sobotę bł. Honorata Koźmińskiego
Wyjazd młodzieży do Pragi.
Katecheza przed Chrztem o 19.00.
O godz. 20.00 Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie z Procesją
- Zapraszamy.
Intencje na Mszę św. zbiorową przyjmujemy w zakrystii.
- W niedzielę Dzień Edukacji Narodowej, w modlitwach
pamiętajmy o pracownikach oświaty.
XVIII 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 Państwu Grajkowskim za dbanie o kwiaty,
krzewy i kolejne nasadzenia.
7.W sali Arka prowadzimy zapisy na Zabawę Andrzejkową.

8.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Wszystkim życzymy wielu łask Bożych.
Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

ŻYJE SIĘ ZA PIENIĄDZE,
ALE NIE NALEŻY ŻYĆ
DLA PIENIĘDZY.
Nicolas de Chamfort
============================================================

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
30 IX-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Spotkanie kandydatów na ministrantów o 16.30.
Krąg biblijny o 19.00.
- we wtorek św. Aniołów Stróżów.
Spotkanie "Diakoni modlitwy tańcem" o 19.30 w Arce.
Szczegółowe informacje na plakacie. Serdecznie zapraszamy
do nowej wspólnoty.
- w środę Zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII o 19.00
w świetlicy.
- w I czwartek św. Franciszka z Asyżu.
Modlimy się o powołania do Służby w Kościele.
w I piątek miesiąca okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
Po południu Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź
od 16.00. W tym dniu wspominamy św. Siostrę Faustynę.
Po Mszach św. Indywidualna Adoracja Relikwii Świętej.
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o 19.00.
-w I sobotę miesiąca przed południem chorych odwiedzi
ks. Mateusz. Wyjazd Pielgrzymów do Krzeszowa o godz. 7.00.
Spotkanie Rodziców dzieci klas III przed I-Komunią w Arce

o 19.00.
- w przyszłą niedzielę Po Sumie Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
- chór spotyka się w poniedziałki i czwartki o 19.00.
3.Różaniec codziennie od poniedziałku o godz. 17.15.
W środy 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
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za dbanie o tereny zielone
- Dziękujemy Panu Motyka z Serwisu Przeciwpożarowego
przy ul. Ogińskiego za przeprowadzony przegląd agregatów
gaśniczych w obiektach parafii.
6.Dzieci zapraszamy do świetlicy parafialnej, która czynna jest
we wszystkie dni szkolne od 15.00 do 18.00.
7.Parafia współorganizuje "Zabawę Andrzejkową".
Zapisy w Arce w tygodniu.
8.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłym wypraszamy Boże Miłosierdzie.

PRAWDZIWIE PIĘKNE JEST TO,
CO CZYNI CZŁOWIEKA LEPSZYM.
Anne Louise Stael-Holstein
============================================================

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
23 IX-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu;
- w poniedziałek:

Krąg Biblijny o 19.00.
- we wtorek: Spotkanie nadzwyczajnych szafarzy
oraz starszych minstrantów o godz. 19.00 na plebanii.
- w środę:
Zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą oraz Nowennę
do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek św. Wincentego a Paulo.
Próba scholi dziecięcej o godzinie 17.30. Prosimy Rodziców,
Dziadków i Nauczycieli o zachęcanie dzieci do włączenia się
w życie naszej wspólnoty parafialnej poprzez śpiew w scholi
lub ministrancką służbę przy ołtarzu.
- w piątek: św. Wacława.
Zapraszamy młodzież (od 13. do 30. roku życia) na pierwsze
otwarte spotkanie tworzącego się przy naszej parafii oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Zapraszamy w piątek na godz. 19.00 do świetlicy parafialnej.
- w sobotę: św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Spotkanie Rodziców Dzieci II kl. do I-Komunii o godz. 19.00
w Arce.
- Zbliża się październik – miesiąc modlitwy różańcowej.

Nabożeństwo Różańcowe od 1-X codziennie o 17.15.
Dzieci otrzymują okolicznościowe pamiątki – kontrolki.
Zapraszamy wszystkich do udziału w tej pięknej modlitwie,
która jest streszczeniem całego przesłania Ewangelii.
3.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania finansowe.
- gromadzimy fundusze i złoto na organy.
4.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.
5.Do udziału w zajęciach świetlicy zapraszamy dzieci i wolontariuszy.
Świetlica jest bezpłatna.
6.Pielgrzymka do Krzeszowa odbędzie się 6 X. Mamy jeszcze
kilka miejsc wolnych.
7.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
16-IX-2018 r.
1.Witamy Gości i Parafian.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek: 78. rocznica Agresji sowietów na Polskę –
Modlitewny Dzień Pamięci o Ofiarach.
- we wtorek: św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.
O godz. 19.30 – spotkanie „diakoni modlitwy tańcem”
w Sali Arka – szczegóły na plakacie.
Serdecznie zapraszamy do nowo powstającej grupy modlitewnej.
- w środę: nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach.
- w czwartek: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego
w Legnicy. Na Mszy Świętej wieczornej będziemy gościć
ks. Tomasza Pązika – odpowiedzialnego za Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży w naszej Diecezji.
Serdecznie zapraszamy młodzież z naszej parafii i okolic,
która chce bronić i głosić wartości chrześcijańskie
w gronie rówieśników i w przyjaźni z Chrystusem.
(Kandydaci do bierzmowania z klas VII, VIII SP oraz gimnazjum –
obowiązkowo uczestniczą w spotkaniu).
- w piątek św. Mateusza – dzień patronalny ks. Mateusza.
- w niedzielę podczas Mszy św. o 12.30 będziemy modlić się
w intencji ks. Mateusza.
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
6-X-2018 r. Organizujemy wspólny wyjazd autokarem koszt 20 zł.
Prowadzimy zapisy.

5. Dzieci zapraszamy do Świetlicy Parafialnej.
Wszystkim, którzy angażują się w utrzymanie świetlicy,
w imieniu dzieci dziękujemy.
6.W odpowiedzi na pytania rodziców informujemy, że przygotowanie
II kl. do I-Komunii rozpoczniemy 29 września spotkaniem
o godz. 19.00 w Arce.
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
09-IX-2018 r.
1.Witamy Gości i Parafian.
Rozpoczynamy Tydzień Wychowania.
Podczas Mszy św. o 11.00 pobłogosławimy przybory szkolne
dla najmłodszych dzieci.
Na zakończenie tej Mszy św. indywidualne błogosławieństwo małych
dzieci i matek oczekujących rozwiązania.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek
Na Mszy św. wieczornej Adoracja i modlitwy małżonków.
Krąg Biblijny o 19.00 w świetlicy. Zapraszamy
- we wtorek o 19.00 spotkanie chóru.
- w środę- Najświętszego Imienia Maryi.
- w czwartek św. Jana Chryzostoma.
O godz.20.00 nabożeństwo Fatimskie.
Zapraszamy na Mszę św., różaniec i procesję.
Intencje na Mszę św. zbiorową możemy zamawiać w zakrystii.
- w piątek Podwyższenie Krzyża Świętego.
- w sobotę NMP Bolesnej.
Epilog Pieszej Pielgrzymki z Legnicy do Legnickiego Pola.
Zapisy i szczegóły u ks. Mateusza.

Spotkanie Rodziców dzieci kl. III przed I Komunią o 19.00 w Arce.
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 do 18.00.
W tym czasie dzieci są pod opieką wychowawców
i otrzymują posiłek. Pobyt dzieci w świetlicy jest bezpłatny.
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 organy.
- Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom wspierającym parafię
duchowo i materialnie.
5.Zapraszamy 6 X na pielgrzymkę do Krzeszowa, koszt 20zł.
6.Odpowiadając na Państwa zapytanie odnośnie świeczników ofiarnych.
Palenie świec jest symbolem czuwania, ofiary, wiary, modlitwy
oraz pamięci o Zmarłych.
7.Podczas Mszy św. wieczornej 20 września będziemy gościć
ks. Tomasza Pązika - odpowiedzialnego za Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży w naszej Diecezji.
Serdecznie zapraszamy młodzież z naszej parafii i okolic, która chce
bronić i głosić wartości chrześcijańskie w gronie rówieśników
i w przyjaźni z Chrystusem.
8.Zapraszamy dziewczynki do scholi, a chłopców do służby przy
ołtarzu.
9.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

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

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

2-IX-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Pierwsza Niedziela Miesiąca po Sumie Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Relikwii
św. Siostry Faustyny o 17.30. Pamiętajmy o intencjach.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Grzegorza Wielkiego
Spotkanie Kręgu Biblijnego o 19.00 w świetlicy.
- we wtorek Spotkanie chóru o 19.00 - Zapraszamy chętnych.
- w środę Nowenna - Pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VII i VIII
Szkoły Podstawowej o 19.00.
Spotkanie Rady Parafialnej o 19.00 na Plebanii
- w I czwartek miesiąca o 17.30 modlimy się o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne za przyczyna św. Jana Pawła II.
Indywidualna Adoracja Relikwii.
- w I piątek miesiąca okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź od 16.00 do 18.00.
- w sobotę Narodzenie NMP.
Spotkanie Służby Liturgicznej o 16.30 / Dotyczy lektorów
i wszystkich ministrantów.
Katecheza przed chrztem o 19.00
-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.
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 IV Szkoły
Podstawowej.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- Gromadzimy fundusze i złoto na organy.
- W przyszłą niedzielę ofiary przeznaczamy na instrument.
4. Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, złoto, modlitwy i życzliwość
- Dziękujemy za pozdrowienia przekazywane z wakacji i urlopów.
5.Zainteresowanych dorosłych kandydatów do Bierzmowania prosimy

o bezpośredni kontakt z ks. Mateuszem.
6.Ks. Jakub zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji. Szersze informacje
na tablicach ogłoszeń i ulotkach w przedsionku.
7.Rodziców Dzieci I-Komunujnych z klas III zapraszamy na spotkanie
w sobotę 15 września o godz. 19.00 w Arce.
8.Zapraszamy do udziału w Epilogu Pieszej Pielgrzymki 15 września
z Legnicy do Legnickiego Pola. Zapisy i szczegółowe informacje
u ks. Mateusza.
9.Ks. dr Mariusz Majewski Dyrektor Katolickiego Zespołu Szkół
w Jeleniej Górze, informuje i zaprasza do Katolickiej Szkoły
Podstawowej i Akademickiego Katolickiego Liceum.
10.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Dla Zmarłych prosimy o Miłosierdzie Boże.

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

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
26-VIII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Moniki
Spotkanie pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej o 17.00
w Arce. Prosimy przynieść Paszporty i w tym dniu dokonać
całości wpłaty.
- we wtorek św. Augustyna.
- w środę Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
Nowenna – pamiętajmy o intencjach.
- w I sobotę bł. Bronisławy.
Przed południem odwiedzamy chorych.
Rocznica wybuchu II wojny światowej.

Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00. Zapraszamy chętnych.
- w przyszłą niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu
po Sumie. Adorację rozpoczniemy modlitwą za przyczyną
MB z Nazaretu o dar poczęcia dla małżeństw proszących o dar
życia. Imiona małżonków możemy zgłaszać w zakrystii.
Przypominamy i Zapraszamy na Adorację
Najświętszego Sakramentu:
W każdą niedzielę po Mszy św. o 18.00 do Mszy św. o 20.00.
W każdy piątek po Mszy św. porannej do Mszy św. o 9.00.
W I piątki miesiąca od 16.00 do 18.00.
W I niedziele miesiąca od 13.30 do 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 4-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 IV Szkoły
Podstawowej.
Świetlica jest bezpłatna – rodzice czy opiekunowie nie ponoszą
żadnych opłat.
7.Przypominamy i prosimy by rodzice zapisali dzieci na katechizację
w przedszkolach i szkołach.
8.Po Mszach św. wychodząc z kościoła możemy złożyć swój dobrowolny
dar na Seminarium Duchowne. Za każdy dar serca dziękujemy.
9.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

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

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
19-VIII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Bernarda.
- we wtorek św. Piusa X.
- w środę NMP Królowej Zapraszamy na Nowennę.
Pamiętajmy o intencjach.
- w czwartek św. Róży.
- w piątek św. Bartłomieja.
- w niedzielę NMP Częstochowskiej.
W czasie Mszy św. odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu
Polskiego. Po Mszach św. będziemy mogli wesprzeć ofiarami
Seminarium Duchowne.
3.Sprawy inwestycyjne i życia parafii:
- Spłacamy zobowiązania.
- W ubiegłą niedzielę zebrano 6.200 zł na organy.
- Prosimy o modlitwę i ofiarowanie cierpień na intencje
prowadzonych i planowanych prac.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto przekazywane
na cel budowy i życzliwość.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia i pozdrowienia.
- Dziękujemy za przekazywane artykuły szkolne dla dzieci
z rodzin potrzebujących.
5.Zachęcamy do ofiarowania Mszy św. na intencje dzieci,
młodzieży i polskiej szkoły.
6.Spotkanie osób zapisanych na pielgrzymkę do Ziemi Świętej
odbędzie się 27 sierpnia o godz. 17.00 w Arce. Proszę przynieść

paszporty i w tym dniu dokonać wpłaty.
7.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
12-VIII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Podczas Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo małych
dzieci i matek oczekujących na rozwiązanie.
Emerytów i Rencistów zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00,
którą będziemy sprawować waszej intencji.
O godz. 18.45 Koncert Młodych Solistów Operowych.
Wystąpią Artyści z Rosji, Hiszpanii, Białorusi i Kirgizji.
Koncert bezpłatny - Zapraszamy.

2.W tygodniu:
- w poniedziałek Nabożeństwo Fatimskie o 20.00 Msza św.
Różaniec i procesja ze świecami wokół kościoła - Zapraszamy.
Intencje do MB Fatimskiej możemy składać w zakrystii
- we wtorek św. Maksymiliana Marii Kolbego
- w środę 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 czwartek św. Stefana.
Dzień patronalny ks. Bp Seniora Stefana i Siostry Stefanii.
- w piątek św. Jacka.
3.Sprawy inwestycyjne:
- II niedziela miesiąca - inwestycyjna, ofiary przeznaczamy
na instrument organowy.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, życzliwość i modlitwy.

- Dziękujemy za przekazywane i przesyłane życzenia
z wakacji i urlopów.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za dbanie o zieleń i kwiaty
przy figurze M.B.
- Dziękujemy Państwu Aumiller za wykonane prace
i wszelką pomoc.
5.Uczestniczymy w akcji „Tornister pełen uśmiechów”
Przybory szkolne możemy nadal przynosić do kościoła lub kancelarii.
Zostaną one rozdysponowane pośród potrzebujących dzieci.
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%. 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.Informacje o Pieszej Pielgrzymce do Krzeszowa i autokarowej
do Torunia na tablicach ogłoszeń.
9.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.

NIE MA TAKIEGO WOŁANIA
CZŁOWIEKA,
KTÓREGO BÓG NIE SŁYSZY
Benedykt XVI
============================================================

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
5-VIII-2018 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:
- w poniedziałek Przemienienie Pańskie
Wyjazd do Częstochowy w nocy z poniedziałku na wtorek
o godz. 00.30
- we wtorek zakończenie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
- w środę św. Dominika
- w czwartek św. Teresy od Krzyża -Edyty Stein
- w piątek św. Wawrzyńca
- w sobotę św. Klary. Katecheza przed Chrztem o 19.00
- w przyszłą niedzielę
Podczas Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci i matek oczekujących rozwiązania.
Koncert Młodych Solistów Operowych z Rosji, Hiszpanii,
Białorusi i Kirgizji o 18.45.
3. Sprawy inwestycyjne:
- Spłacamy zobowiązania.
- 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 dla dzieci z rodzin potrzebujących 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
29-VII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- we wtorek św. Ignacego z Loyoli.
- w środę św. Alfonsa Marii Liguoriego.
- w I czwartek o 17.30 modlitwy o powołania do służby
w kościele za przyczyną św. Jana Pawła II.
Zachęcamy do indywidualnej Adoracji Relikwii św. Papieża.
Można uzyskać odpust Porcjunkuli.
- w I piątek. 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 św. Jana Marii Vianneya. Chorych odwiedzi
ks. Jakub. Zamiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę po sumie przez całe popołudnie
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.30.
Pamiętajmy o intencjach.
Każdego dnia duchowo się łączymy z pielgrzymami idącymi
na Jasną Górę, fotorelację możemy śledzić na parafialnej stronie
internetowej, w zakładce Galerie/Rok 2018/Pielgrzymka na
Jasną Górę.

3.Sprawy inwestycyjne parafii;
- gromadzimy złoto i fundusze na organy
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 z rodzin potrzebujących
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.Ojcowie Sercanie zapraszają do Polanicy Zdroju na dziękczynienie
z Maryją i Ojcem Pio. Informacje na plakatach.
9.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.
10.Wypoczywającym życzymy wielu łask Bożych i odnowienia
sił fizycznych i duchowych.

CZY NIE LEPIEJ BYŁOBY,
ZAMIAST TĘPIĆ ZŁO, SZERZYĆ DOBRO?
Antoine de Saint-Exupery
============================================================

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
22-VII-2018 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.
Zachęcamy również do duchowego uczestnictwa - materiały do odebrania
w zakrystii.
2.W tygodniu;
- w poniedziałek św. Brygidy.
- we wtorek św. Kingi.

- w środę św. Jakuba i św. Krzysztofa.
- w czwartek św. Joachima i Anny.
Msza św. na rozpoczęcie XXVI 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 8 sierpnia, koszt 60 zł.
3.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto składane na organy.
- Dziękujemy Państwu Aumiller, Państwu Grajkowskim i Pani Wareckiej
za wszelką pomoc.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia z wakacji i urlopów.
4.Sprawy inwestycyjne:
- Przemalowano wnękę gdzie ustawiony jest konfesjonał.
- Planujemy pozłocić kielichy w których sprawujemy Mszę św.
- Przeprowadzono konserwację i naprawę domofonów w domu parafialnym.
5.Tak jak w latach poprzednich włączamy się w akcję
TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW

Prosimy o ofiarowanie przyborów szkolnych- wyprawek dla dzieci
i z rodzin mniej zamożnych.
Przybory możemy przynosić do kościoła lub kancelarii w godzinach
urzędowania.

6.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.
7.Wypoczywającym życzymy odnowienia sił fizycznych, duchowych
i szczęśliwej podróży.

CZĘSTO NAJMĄDRZEJSZĄ ODPOWIEDZIĄ
JEST MILCZENIE
Lew Tołstoj

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

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
15-VII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.

2.W tygodniu:
Codziennie po wieczornej Mszy św. odmawiamy Litanię
do Krwi Chrystusa.
- w poniedziałek NMP z Góry Karmel.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w piątek bł. Czesława. Po Mszy św. o 9.00 Droga Krzyżowa.
- w sobotę o 18.00 rozpoczęcie Nauk Przedmałżeńskich.
- w niedzielę Po wszystkich Mszach św. poświęcenie wszelkich
pojazdów. Każdy kierowca otrzyma obrazek - kartę z modlitwą
i 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:
- W ubiegłą niedzielę na organy zebrano 6 450 zł.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za modlitwy, życzliwość, ofiary i złoto
przekazywane na organy.
- Dziękujemy Zarządowi Przedsiębiorstwa SIMET
za wszelką pomoc.
- Dziękujemy tym z Państwa którzy wspierają renowację,
pozłocenie kielichów.
- Dziękujemy wszystkim którzy pomagali nam oczyścić
piwnice i garaże po ulewnym deszczu.
- Dziękujemy za życzenia i pozdrowienia przekazywane z wakacji.
5.Zachęcamy do udziału w pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę
i ofiarowania intencji przez pocztę pielgrzymkową.
6.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów
tego tygodnia. Zmarłych polecamy Miłosierdzi Bożemu.
7.Podróżującym życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi.

PRAWDA ISTNIEJE,
WYMYŚLA SIĘ KŁAMSTWA
Georges Braque
============================================================

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8-VII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
W czasie Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci i matek oczekujących rozwiązania.
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 piątek 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.
3.Sprawy inwestycyjne:
- II niedziela miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczamy
na instrument organowy.
- w minionym tygodniu przeprowadzono serwis piecy CO.
- Planujemy odnowić - pozłocić trzy kielichy.
Koszt złocenia jednego kielicha około 800 zł.
Ewentualnych ofiarodawców prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową,
za ofiary i złoto na organy.
- Dziękujemy Panu Waldemarowi Więckowskiemu projektantowi
kościoła za wykonanie projektu ściany z tablicami ofiarodawców.
- Dziękujemy Państwu Aumiller i Pani Wareckiej za wszelkie prace.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za troskę o krzewy i kwiaty.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia i pozdrowienia z wakacji.
5.W sobotę 21 lipca podczas Mszy św. o 18.00 rozpoczęcie
Wakacyjnego Kursu Przedmałżeńskiego.
6.Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa w niedzielę 22 VII
po każdej Mszy św. poświęcimy wszelkie pojazdy.
Każdy kierowca otrzyma pamiątkowy znaczek-obrazek.
7.Ks. Mateusz zaprasza na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
Informacje na plakatach.
8.Informacje o zbiórce krwi na tablicach ogłoszeń.

9.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.
10.Wypoczywajacym życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.

MĄDRY SZANUJE WSZYSTKICH,
BO W KAŻDYM ODKRYJE COŚ DOBREGO
Baltasar Gracian y Morales
============================================================

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1-VII-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
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,
proszących o cud życia.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o 17.30 i indywidualna adoracja
relikwii św. s. Faustyny.
2.Zachęcamy do udziału w codziennych Mszach św.
Wielu z nas ma wolne poranki, spróbujmy rozpoczynać każdy dzień
świętą liturgią.
W lipcu podczas wieczornej liturgii modlimy się Litanią
do Krwi Chrystusa.
3.W tygodniu:
- we wtorek św. Tomasza Apostoła.
- w środę Zapraszamy na Nowennę - pamiętajmy o intencjach.
- w I czwartek o 17.30 za przyczyną 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 Ks. Mateusz odwiedzi chorych przed południem.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
Katecheza przed chrztem o 19.00.
- w niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o 11 indywidualne

błogosławieństwo małych dzieci i matek oczekujących
na rozwiązanie.
Ofiary złożone za tydzień przeznaczamy na instrument organowy.
4.Sprawy inwestycyjne parafii:
- przeprowadzono remont świetlicy i mieszkania dla ks. wikariusza
koszt 8tys. zł.
5. Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary, złoto i pomoc na rzecz budowy
instrumentu.
W ubiegłą niedzielę ze sprzedaży ciast Rada Parafialna
zebrała 1200zł.
- Dziękujemy za życzenia jakie od Państwa otrzymujemy
z wakacyjnego wypoczynku.
7. 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.
8.Narzeczonych zapraszamy na wakacyjny Kurs Przedmałżeński.
Rozpoczęcie 21 lipca na Mszy św. o 18.00.
9.Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.
Intencje na pielgrzymkę możemy składać w zakrystii.
10.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubialatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

NIEDZIELA
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
24-VI-2018 r.

1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Dziękujemy Księdzu Łukaszowi Pawłowskiemu
za piękna posługę pośród nas.
Życzymy wielu Łask Bożych i życzliwości ludzi w nowej parafii.
Po Mszach św. zachęcamy do nabywania domowych ciast.
Dochód przeznaczamy na organy.
Zapraszamy rodziców i dzieci do odwiedzenia Świetlicy.
Prowadzimy zapisy na nowy rok.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek na wieczornej Mszy św. modlitwy małżonków.
- we wtorek o 18.00 Msza św. i modlitwy o uzdrowienia duchowe
i fizyczne oraz indywidualne nałożenie rąk.
Modlitwie przewodniczy O. Teodor Knapczyk.
Intencje przyjmujemy w zakrystii od 17. 15.
Na Mszy św. wieczornej powitamy księdza Jakuba,
który decyzją ks. Biskupa został skierowani do posługi
w naszej parafii.
- w środę Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
- w czwartek św. Ireneusza.
- w piątek św. Apostołów Piotra i Pawła.
- w przyszłą I niedzielę miesiąca po Sumie Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
3. Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto przekazywane na budowę
instrumentu organowego i utrzymanie parafii.
- Dziękujemy Policji, Straży Pożarnej, Właścicielowi pojazdów
Ratownictwa Medycznego.
- Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w produkcję,
sprzedaż i nabyli ciasta.
- Dziękujemy za życzliwość i modlitwy oraz przesyłane życzenia
z urlopów i wakacji.
4.W okresie wypoczynku i wakacji pamiętajmy o godnym stroju
i zachowaniu w świątyniach. We wszystkich religiach świata wierni
szanują miejsca modlitwy i kultu. Wysyłając dzieci na wypoczynek
pamiętajmy o napisaniu oświadczenia, że życzymy sobie by dzieci
uczestniczyły w niedzielnej Mszy św.
5.Wakacyjny Kurs Przedmałżeński rozpoczniemy 21 VII o 18.00.
6.Ksiądz Mateusz zachęca i zaprasza do udziału w pieszej pielgrzymce
na Jasną Górę.
7.Wszystkim wypoczywającym życzymy bezpiecznej podróży
i odnowienia sił fizycznych i duchowych.

8. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

BYĆ SZCZĘŚLIWYM
- TEGO TRZEBA SIĘ UCZYĆ
Eurypides
============================================================

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
17-VI-2018r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.Nabożeństwo czerwcowe w niedzielę o 17.30, a w dni powszednie
po wieczornej Mszy św.
3.W tygodniu: zapraszamy do udziału w codziennych Mszach św.
Wielu z nas ma wolne poranki spróbujmy zaczynać dzień Mszą św.
- w poniedziałek modlitwy małżonków,
po Mszy św. zapraszamy na Krąg Biblijny.
- w środę zapraszamy na Nowennę.
- w czwartek św. Alojzego.
Zapraszamy dzieci, rodziców nauczycieli na Mszę św.
dziękczynną na zakończenie roku szkolnego.
Okazja do spowiedzi od 17.30.
- w przyszłą niedzielę Narodzenie św. Jana Chrzciciela.
SŁODKA NIEDZIELA do nabycia cista domowe.
Dochód przeznaczamy na organy. Prelekcje i pokazy pojazdów
Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia ratunkowego.
DZIEŃ OTWARTEJ SWIETLICY, zapraszamy na spotkanie
z wychowawcami.
Możliwość zapisania dzieci od kl. 0 do kl. IV SP.
Wieczorny koncert odwołany z powodu nadużyć zespołu.
Podczas mszy św. o 12.30 podziękujemy ks. Łukaszowi
za posługę w naszej parafii.
Ks. Łukasz po 5 latach decyzją ks. biskupa zostaje skierowany
do posługi w Zgorzelcu.
4.Sprawy inwestycyjne parafii:
- spłacamy zobowiązania

- planujemy poddać renowacji trzy kielichy Mszalne.
Poszukujemy ofiarodawców.
5.Podziękowania;
- Dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają budowę ofiarami,
życzliwością, modlitwami i przekazują złoto na organy.
- Dziękujemy Pani Wareckiej, Państwu Aumiller i Grajkowskim
za wykonane prace.
6.Msza św. i modlitwy o uzdrowienia duchowe i fizyczne
26 czerwca o 18.00. Liturgie poprowadzi O. Teodor Knapczyk.
Intencje przyjmujemy w zakrystii.
7.Narzeczonych zapraszamy na wakacyjny Kurs Przedmałżeński.
Rozpoczęcie 21 lipca na Mszy św. o 18.00.
8.Przypominamy i prosimy by rodzice wysyłając dzieci na
organizowany wypoczynek, napisali oświadczenie lub zaznaczyli
na skierowaniu, że życzą sobie by dziecko uczestniczyło w niedzielnej
Mszy św., wówczas organizator jest zobowiązany umożliwić
dziecku udział w niedzielnej liturgii.
9.Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich informuje, że trwa jeszcze nabór
do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej oraz Liceum Akademickiego.
10.Odpoczywającym na urlopach życzymy odnowienia sił duchowych
i fizycznych. Solenizantów i Jubilatów otaczamy darem modlitwy.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

WYCHOWANIE JEST DZIEŁEM MIŁOŚCI
Św. Jan Bosko
============================================================

X NIEDZIELA ZWYKŁA
10-VI-2018r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę parafialną.
II Niedziela miesiąca ofiary przeznaczamy na organy.
Podczas Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo
małych dzieci i matek oczekujących na rozwiązanie.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek św. Barnaby Apostoła. Po wieczornej Mszy św.

Krąg Biblijny.
- w środę św. Antoniego z Padwy. Dzień Fatimski Msza św.
i nabożeństwo o 20.00.
Prosimy świece przynosić z osłonkami.
- w czwartek bł. Michała Kozala.
Spotkanie Wspólnot i Stowarzyszeń według stałego planu.
3.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i złoto na instrument organowy.
- Dziękujemy za każdą życzliwość i wsparcie duchowe.
4.Planujemy odnowić - pozłocić, trzy kielichy Mszalne.
Osoby, które chcą się stać ofiarodawcami prosimy o kontakt
z ks. Proboszczem.
5.Przypominamy i prosimy by rodzice wysyłając dzieci
na zorganizowany wypoczynek napisali oświadczenie, że życzą sobie
by dziecko uczestniczyło w niedzielnej i świątecznej Mszy św.
6.Adoracja i Msza św. z modlitwami o uzdrowienia duchowe i fizyczne
26 czerwca o 18.00. Liturgie prowadzi O. Teodor Knapczyk,
intencje możemy zamawiać w zakrystii.
7.Rada Parafialna Zaprasza 24 czerwca na SŁODKĄ NIEDZIELĘ.
Prosimy o ciasta. Pokaz pojazdów Służb Ratowniczych,
prelekcje - BEZPIECZNE WAKACJE.
DZIEŃ OTWARTY ŚWIETLICY Spotkania z wychowawcami.
Koncert w 100 rocznicę odzyskania niepodległości
NIEZWYCIĘŻONA NIEPODLEGŁA
o 18.45. Zapraszamy.
8.Wakacyjny Kurs Przedmałżeński rozpoczniemy 21 lipca
Mszą św. wieczorną.
9.Ks. Mateusz zaprasza do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasna Górę.
10. Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

NIE SKARBY SĄ PRZYJACIÓŁMI,
ALE PRZYJACIEL SKARBEM
Epiktet
============================================================

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
3-VI-2018r.
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, połączone z procesją
eucharystyczną. Zapraszamy dzieci sypiące kwiatki.
Po Mszach św. zbiórka ofiar na Seminarium Duchowne.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek podczas wieczornej Mszy św.
Modlitwy małżonków.
- we wtorek św. Bonifacego o 19.00 spotkanie Rady Parafialnej.
- w środę o 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania
z klas VII szkoły podstawowej.
- w I czwartek modlimy się o powołania.
Zakończenie Oktawy. Błogosławieństwo ziół i kwiatów,
wianków. Zapraszamy wszystkich Działkowiczów.
Spotkanie rodziców dzieci klas II o 19.00.
- w piątek Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- w sobotę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
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.
3.Sprawy budowy kościoła:
- gromadzimy fundusz na organy.
- spłacamy zobowiązania.
4.Podziękowania:
- W imieniu Rady Parafialnej i wszystkich Wspólnot
parafialnych Bardzo Dziękujemy tym z Państwa,
którzy w jakikolwiek sposób pomagają nam w budowie
i utożsamiają się z naszą parafią.
- Dziękujemy za wszelką życzliwość, modlitwę i ofiary.
- Dziękujemy za ofiarowane kwiaty do kościoła i dekorację.

- Dziękujemy Państwu Gawełczyk za pomoc na rzecz
dzieci ze świetlicy i w dniu dziecka.
5.Rada Parafialna zaprasza 24 czerwca
na SŁODKĄ NIEDZILĘ. Po Mszach będzie można nabyć
domowe ciasta.
Organizujemy pokaz pojazdów i prelekcje Bezpieczne Wakacje.
Koncert NIEZWYCIĘZONA- NIEPODLEGŁA
w 100 rocznicę odzyskania niepodległości o 18.45.
6.Msza św. i modlitwy o uzdrowienia fizyczne i duchowe,
oraz indywidualne nałożenie rąk 26 czerwca o 18.00.
Intencje przyjmujemy w zakrystii.
Prowadzi O. Teodor Knapczyk.
7.Wakacyjny Kurs Przedmałżeński rozpoczniemy 21 VII
Mszą św. o 18.00 - zapraszamy.
8.Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
Informacje na plakatach i u ks. Mateusza.
9.W przyszłą niedzielę odbędzie się Marsz dla Życia.
Informacje w gablotach.
10.Solenizantów i Jubilatów zapewniamy o modlitewnej
pamięci. Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
27-V-2018r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Podczas Mszy św. o 9.00 I Komunia, o 11.00 rocznica I Komunii.
Wyjątkowo Nabożeństwo Majowe o 16.00 z wręczeniem obrazków
dzieciom.

2.W tygodniu:
- w poniedziałek po wieczornej Mszy św. Krąg biblijny
- we wtorek św. Urszuli Ledóchowskiej
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Pamiętajmy o intencjach.
- 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. 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. Udekorujmy trasę przejścia.
Procesja jest publicznym wyznaniem wiary w Chrystusa.
Drzewka do dekoracji będą w środę po godz.18 na placu
kościelnym.
Codziennie po Mszy św. o 18.00 Procesja Eucharystyczna.
Zapraszamy dzieci sypiące kwiaty i całą wspólnotę parafialną
do uczestnictwa.
- w I piątek św. Justyna. Dzień Dziecka.
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. i od 16.00 do 18.00
podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa połączone z procesją
- w I sobotę Matki Bożej Łaskawej
Przed południem odwiedzamy chorych.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00
- w przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na Seminarium
Duchowne.
3.Sprawy inwestycyjne Parafii:
- spłacamy zobowiązania,
- gromadzimy fundusze i złoto na instrument organowy.
4. Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i życzliwość oraz modlitwy
na intencję budowy.
- Dziękujemy Rodzicom Dzieci I-Komunijnych za dar ołtarza
na organy w kwocie 6 tys. zł.
Bardzo proszę o ofiarowanie cierpień i modlitw na intencje

prowadzonych rozmów.
5.Wakacyjny Kurs Przedmałżeński planujemy od 21 lipca.
6.Rada Parafialna Zaprasza 24 czerwca na "SŁODKĄ NIEDZIELĘ"
Parafia w tym dniu współorganizuje pokazy i prelekcje na temat:
"BEZPIECZNE WAKACJE".
7.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
20-V-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę parafialną.
Podczas Mszy św. o 11.00 rozstrzygnięcie konkursu
MATKA BOSKA W OCZACH DZIECKA.
Konkurs Dekanalny odbywał się w przedszkolach.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, a zwłaszcza
Pani Elżbiecie Wasiuk
2.Nabożeństwo Majowe codziennie o 17.30. - Zapraszamy.
3.W tygodniu:
- w poniedziałek N.M.P. Matki Kościoła.
Krąg biblijny po Mszy św. wieczornej.
- we wtorek św. Rity.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
- w czwartek Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Spotkanie wszystkich kandydatów do Bierzmowania o 19.00.
Obecność obowiązkowa.
- w sobotę św. Filipa Nereusza. Dzień Matki.

Przed południem Spowiedź dzieci.
- w przyszłą niedzielę Najświętszej Trójcy.
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 16.00.
4.Sprawy inwestycyjne:
- spłacamy zobowiązania
- w ubiegłą niedzielę zebrano na organy 4800 zł
- wykonujemy projekt miejsca gdzie będą umieszczane
tablice ofiarodawców
5.Podziękownia:
- Dziękujemy za wszelkie formy pomocy duchowej i materialnej
- Dziękujemy za życzenia jakie otrzymujemy z racji
rocznic święceń.
6. Zachęcamy i zapraszamy chłopców do Służby Liturgicznej,
a dziewczynki do scholii
7.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

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

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
13-V-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Podczas Mszy św. o 11.00 indywidualne błogosławieństwo małych
dzieci i matek oczekujących na rozwiązanie.
Dzień Fatimski. Msza św. o 20.00, po niej Różaniec i procesja

ze świecami wokół kościoła.
2.Nabożeństwo Majowe codziennie o 17.30.
3.W tygodniu:
Codziennie Nowenna do Ducha Świętego.
- w poniedziałek św. Macieja. Po Mszy św. wieczornej krąg biblijny
- w środę św. Andrzeja Boboli.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy - Zapraszamy.
Spotykanie kandydatów do bierzmowania z klas VI szkoły
podstawowej o 19.00.
- w piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. o 9.00.
- w niedzielę Zesłanie Ducha Świętego.
Podczas Mszy św. o 11.00 rozstrzygnięcie dekanalnego konkursu
"MATKA BOŻA W OCZACH DZIECKA".
Konkurs odbywa się w przedszkolach.
4.Sprawy inwestycyjne;
- spłacamy zaciągnięte zobowiązania.
- II Niedziela miesiąca ofiary przeznaczamy na budowę
instrumentu organowego.
5.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary przekazywane na organy i złoto
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim, Panu Stanisławskiemu
i Panu Kaczmarczyk za wszelką pomoc.
- Dziękujemy za życzenia i modlitwę.
6.Bardzo prosimy by do parafii nie przynosić używanej odzieży,
strojów dla dzieci i dewocjonaliów.
7.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

STRZEŻ TEGO, CO OTRZYMAŁEŚ
św. Ambroży
============================================================

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
6-V-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.

Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie do 17.30
Rozpoczynamy dni modlitw o dobre urodzaje.
2.Nabożeństwo majowe codziennie o 17.30 - Zapraszamy.
3.W tygodniu;
- w poniedziałek po Mszy św. wieczornej Krąg Biblijny .
- we wtorek św. Stanisława.
- w środę o 18.00 Nowenna do M.B Nieustającej Pomocy.
- w czwartek o 19.00 w sali Arka spotkanie Rodziców
dzieci klas III przed I Komunią.
- w piątek o 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania
z klas gimnazjalnych.
- w sobotę na Mszy św. o 18.00 gościć będziemy
ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.
Podczas Mszy św. 23 ministrantów zostanie ustanowionych
lektorami - Zapraszamy.
- w przyszłą niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie
Dzień Fatimski. Msza św. i nabożeństwo Fatimskie
o godz. 20.00.
Prosimy by świece przynosić z osłonkami.
- Pozostałe spotkania formacyjne według ustalonego porządku
z opiekunami.
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 i Pani Wareckiej
za wszelką pomoc.
- Dziękujemy za życzenia i modlitwę z okazji nadchodzących
rocznic święceń prezbiteratu
ks. Mateusz 21-V, 2 rocznica
ks. Łukasz 30 -V, 9 rocznica
ks. Proboszcz 20 -V, 29 rocznica
6.Ks. Dyrektor Mariusz Majewski zaprasza 13 maja na spotkanie
informacyjne nt. naboru do I klasy Publicznego Katolickiego Liceum
Akademickiego. Spotkanie odbędzie się przy ul. Kopernika 1
o godz. 18.00.
7.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

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

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
29-IV-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków.
- we wtorek św. Józefa Rzemieślnika - Święto Pracy.
Kancelaria zamknięta
- w czwartek NMP Królowej Polski.
Msze św. w porządku niedzielnym.
Modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. i od 16.00
podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Otwarty miting dla osób uzależnionych NA o godz. 18.00
Ks. Bp Ordynariusz udziela wszystkim przebywającym na
terenie diecezji dyspensy
- w I sobotę św. Floriana. Przed południem odwiedzamy chorych.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
W niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu po Sumie
do 17.30. Adorację rozpoczynamy modlitwą o dar potomstwa.
Zachęcamy do modlitwy w intencji maturzystów.

Nabożeństwo Majowe codziennie o 17.30 - Zapraszamy.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- Dziękujemy za wszelką życzliwość, przekazywane ofiary
i złoto na organy.
- Dziękujemy Państwu Pindyk za pomoc w rozliczeniu zeznań
podatkowych.
4. Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy na nowy rok szkolny.
Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.
5.Darem modlitwy otaczamy Dobrodziejów Parafii pamiętamy również
o Solenizantach i Jubilatach.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

KTO NIE POTRAFI DZIĘKOWAĆ,
NIE POTRAFI TAKŻE KOCHAĆ
Jeremias Gotthelf
============================================================

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
22-IV-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2.W tygodniu:
Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
- w poniedziałek św. Wojciecha.
Na wieczornej Mszy św. Modlitwy Małżonków.
Krąg biblijny po Mszy św. wieczornej.
- w środę św. Marka w modlitwie pamiętajmy o biskupie
Marku. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 18.00.
Pamiętajmy o intencjach.
- w piątek po Mszy św. o 9.00 w okresie Wielkanocnym
sprawujemy Drogę Światła.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- gromadzimy fundusze na organy.
- spłacamy zaciągnięte zobowiązania.
4.Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką życzliwość i wykonane prace.
- Dziękujemy za ofiary i złoto na organy.
- Dziękujemy za przekazany 1% na rzecz świetlicy środowiskowej
Prosimy by odebrać wypełnione zeznania.
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim, Aumiller, Pani Wareckiej
i Panu Swoboda Panom, Krzyśko, Wypych i Mrozińskiemu
za wykonane prace w kościele i przy zieleni.
- Dziękujemy Panu Mariuszowi Marciniak i Mirosławowi Stępień
z Alphatec Communication za ufundowanie kolumny aktywnej
i mikrofonów dla scholi.

- Dziękujemy za złożone 1287,95 na Fundację Dzieci Afryki.
5.Spotkania wspólnot i stowarzyszeń według ustalonego grafiku.
6.Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PRZEDE WSZYSTKIM NIE ZAPOMINAJ,
ŻE NIE MOŻESZ BYĆ NICZYIM SĘDZIĄ.
Fiodor Dostojewski

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

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
15-IV-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy ks. Wacława Buryłę.
Po Mszach św. możliwość nabycia książek i spotkania z autorem.
2. Z racji Niedzieli Biblijnej, zapraszamy o 17.00 na Celebrację
Słowa Bożego, której tematem przewodnim będzie "Namaszczeni
Duchem Świętym". Szczególne zaproszenie kierujemy w stronę
kandydatów do bierzmowania i ich rodziców oraz rodziców
przygotowujących swoje dzieci do I- Spowiedzi i I- Komunii Świętej.
Po każdej Mszy św. ministranci będą rozdawać karteczki z siglami
Listu do Rzymian i fragmentami Księgi Przysłów do medytacji
na cały rok.
3. W tygodniu:
- w poniedziałek na Mszy św. wieczornej modlitwy małżonków.
- we wtorek o 19.00 spotkanie Akolitów, Nadzwyczajnych.
Szafarzy Komunii św. i Ministrantów Seniorów.
- w środę o 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas
VI szkoły podstawowej.
- w czwartek o 19.00 w kościele spotkanie Rodziców przed
I rocznicą Komunii św.
- sobotę Adoracja Wieczysta Najświętszego Sakramentu.

Zapraszamy Wspólnoty i osoby indywidualne od godz. 15.00.
- w niedzielę o 9.30 inauguracja sezonu motocyklowego
i poświęcenie motocykli.
Spotkania formacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych według
ustalonego porządku.
W tygodniu zapraszamy dzieci do świetlicy. Rodzice nie ponoszą
żadnych kosztów.
Dzieci są pod opieką wykwalifikowanych wychowawców,
otrzymują posiłek, odrabiają lekcje oraz realizują program zajęć.
4. Podziękowania;
- Dziękujemy za każdą ofiarę i złoto przekazywane na cel budowy
instrumentu organowego oraz za modlitwy i życzliwość.
- Dziękujemy Wszystkim którzy fundują tablice ofiarne
- Dziękuje Państwu Pindyk za pomoc w rozliczeniu zeznań
podatkowych i Wszystkim Państwu którzy przekazali 1%
na świetlicę.
Prosimy by odebrać w tym tygodniu rozliczone dokumenty
- Dziękujemy Państwu Grajkowskim za pomoc w pielęgnacji
krzewów i drzew.
- Dziękujemy za ofiary na Caritas. W niedzielę złożono 1.020zł.
A na organy złożono łącznie w ubiegłą niedzielę 5900zł.
5. Na tablicach ogłoszeń informacje o zapisach do szkół.
6. Wychodząc z kościoła możemy złożyć dobrowolny dar na fundację
"Dzieci Afryki" Zbiórkę prowadzą harcerki.
7. Darczyńców oraz Solenizantów i Jubilatów zapewniamy
o modlitewnej pamięci. Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

PANIE JEZU
DAJ NAM ZROZUMIEĆ PISMA
============================================================

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8-IV-2018 r.
1.Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz.15.00.

W dniu dzisiejszym możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne
odmówienie koronki.
Zapraszamy do Adoracji w Kaplicy Miłosierdzia i ofiarowania świec
na świecznikach.
Po Mszach św. możemy podejść do indywidualnej Adoracji Relikwii
św. Siostry Faustyny.
Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia - Ofiary złożone do puszek
przeznaczamy na Caritas.
2.W tygodniu:
- w poniedziałek Krąg Biblijny po Mszy św. wieczornej .
- we wtorek spotkanie Rady Parafialnej o 19.00.
- w środę Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
- w czwartek o 19.00 w sali ARKA odbędzie się spotkanie
rodziców dzieci z klas III przed I Komunią Świętą.
- w piątek o 19.00 spotkanie osób przygotowujących się
do Sakrament Bierzmowania z klas gimnazjalnych.
- w sobotę o 16.00 spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Katecheza przed Chrztem o 19.00.
- w przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Biblijny.
Podczas Mszy św. gościć będziemy ks. Wacława Buryłę.
Spotkania Stowarzyszeń i Wspólnot według stałego porządku.
3.Sprawy inwestycyjne parafii:
- II niedziela miesiąca ofiary przeznaczamy na organy.
4.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.
5.Sezon motocyklowy rozpoczniemy w niedzielę 22 kwietnia
o godz. 9.30 - Zapraszamy zainteresowanych.
6.Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów, Jubilatów i Dobrodziejów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1-IV-2018
1.Witamy gości i wspólnotę parafialną.
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.
3.W tygodniu:
- w I czwartek modlitwy o powołania do służby w kościele.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. i od 17.00.
- codziennie koronka do miłosierdzia bożego o 17.30.
- za tydzień niedziela inwestycyjna – niedziela Miłosierdzia
Bożego koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00.

4.Na tablicach ogłoszeń informacje o zapisach do katolickiej
szkoły podstawowej i liceum, oraz o szkole nowej ewangelizacji.
5.W niedzielę 22 kwietnia podczas mszy św. o 9.30 zainaugurujemy
sezon motocyklowy - zapraszamy. Poświęcimy motocykle.
6.Policja apeluje o bezpieczną i ostrożną jazdę
oraz o zabezpieczenie mienia i uwagę na cudze.
7.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.
8.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, księżom wikariuszom, panom zakrystianom.
paniom i panom pracującym przy dekoracji i sprzątaniu.
- dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę.
- podziękowanie składamy za otrzymane życzenia i produkty spożywcze
przekazane na plebanię i ubogim.

9.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

25-03-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy Ojca Teodora, który prowadzi Rekolekcje.
2. Poświęcenie Palm na wszystkich Mszach św. Gorzkie Żale
o 17.00 - Zapraszamy.
3. WIELKI TYDZIEŃ
- w Wielki Poniedziałek i Wtorek zapraszamy na Rekolekcje.
Szczegółowy program na tablicach informacyjnych.
- Wielka Środa. Spotkanie parafialnego Caritas o 9.00.
Wydawanie paczek żywnościowych od 12.00 do 13.00.
Sprzątanie kościoła o 10.00 - Prosimy o pomoc.
Kancelaria czynna tylko w środę.
- 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/.
- Wielki Piątek - zachowujemy post ścisły.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00.
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.
- Wielka Sobota - Adoracja przy Grobie Pańskim od godz.8.00.
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 według aktualnych przepisów.
Procesja Rezurekcyjna ze świecami.
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Pierwsza Msza św. o godz.6.00.
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:
- gromadzimy fundusze 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.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

KTO KARMI SIĘ CHRYSTUSEM,
ŻYJE DLA NIEGO
Benedykt XVI

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

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18-03-2018 r.
1. Witamy Gości i Parafian.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00 - Zapraszamy.
2. Po Mszach św. możemy nabyć dekoracje świąteczne samodzielnie
wykonane przez dzieci z naszej świetlicy. Zapraszamy na kiermasz.
Wychodząc z kościoła w przedsionku możemy wesprzeć Caritas
nabywając świece. Zachęcamy do tej formy pomocy.
3. W tygodniu:
- w poniedziałek św. Józefa Oblubieńca NMP.
- w środę Nowenna. Pamiętajmy o intencjach.
Spotkanie VI kl. szkoły podstawowej o 19.00 w świetlicy.
- w piątek Droga Krzyżowa o 9.30, o 17.00 z udziałem dzieci
i po Mszy św. wieczornej z udziałem młodzieży.
Młodzież i dzieci przygotowujące się do przyjęcia Sakramentów
św. przychodzą w ramach przygotowania.
- w sobotę odwiedzimy chorych przed świętami na indywidualne
zaproszenia. Zapisy w zakrystii i kancelarii.
- w przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje.
Rekolekcje wygłosi O. Teodor Knapczyk Charyzmatyk
i Egzorcysta. Intencje na Mszę św. o uzdrowienia,
która będzie sprawowana na zakończenie rekolekcji,
możemy już zamawiać w zakrystii.
Program Rekolekcji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.
4. Sprawy inwestycyjne:
- w niedzielę na organy zebrano 5 650 zł.
- planujemy wykonanie ściany z tablicami pamiątkowymi
ofiarodawców na organy, zainteresowanych prosimy o kontakt
z ks. Proboszczem.

5. Podziękowania:
- Dziękujemy za modlitwy i ofiary przekazywane na rzecz budowy
i utrzymanie parafii.
- Dziękujemy za ofiarowane złoto przeznaczone na organy.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę.
Zeznania podatkowe rozliczamy bezpłatnie w kancelarii
w godzinach urzędowania.
6. Tak jak w poprzednich latach w Wielki Piątek o 12.00
planujemy drogę Krzyżową do Krzyża Milenijnego.
Zapraszamy Państwa z Rodzinami, zapraszamy doświadczonych
niepełnosprawnością.
7. W związku z małym zainteresowaniem pielgrzymką po Polsce.
Pielgrzymkę odwołujemy.
Wpłacone zaliczki można odbierać w zakrystii lub kancelarii.
8. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

WYBACZAJĄC - ZYSKUJEMY PRZEBACZENIE
Św. Franciszek z Asyżu
============================================================

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
11-03-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00.
2. W tygodniu:
- w poniedziałek po wieczornej Mszy św. Krąg biblijny.
- w środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 18.00.
Pamiętajmy o intencjach.
- w piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. o 9.00,
z udziałem dzieci o 17.00, a z udziałem młodzieży o 18.30.
Spotkania wspólnot i stowarzyszeń według stałego planu.
3. Wychowawcy i dzieci ze świetlicy parafialnej rozprowadzają
własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.
W imieniu dzieci zapraszamy na kiermasz.

4. Po Mszach św. w przedsionku można nabyć paschaliki - Caritas.
Nabywając świece wspieramy dzieła prowadzone przez Caritas
diecezjalny i parafialny.
5. Sprawy inwestycyjne:
- ofiary przeznaczamy na organy
- spłacamy zobowiązania
- przeprowadzono czyszczenie i zabezpieczenie rynien
na wieży kościoła.
6. 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 Bayor za serwis instrumentu i nagłośnienia
- Dziękujemy Panu Ładzińskiemu i Panu Ziółkowskiemu
za życzliwość i wykonane prace.
- Dziękujemy Państwu Guz i Dopierała za druk i sfinansowanie
przekazów.
7. Zapraszamy na pielgrzymkę po Polsce. Program na tablicach
informacyjnych.
8. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów, Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

MODLITWA JEST TLENEM DLA DUSZY
Św. Ojciec Pio

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

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
4-03-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.

Po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00. - Zapraszamy
3. W tygodniu;
- w poniedziałek Krąg biblijny po Mszy św. wieczornej.
- w środę zapraszamy na Nowennę do M.B Nieustającej Pomocy.
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VII Szkoły
podstawowej o 19.00 w świetlicy.
- w czwartek w modlitwie pamiętajmy o wszystkich Paniach.
Spotkanie rodziców dzieci z kl. III przed I-Komunią
w Arce o 19.00.
- w piątek Droga Krzyżowa o 9.30, o 17.00 z udziałem dzieci,
o 18.30 z udziałem młodzieży.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas gimnazjalnych
w świetlicy o 19.00.
- w sobotę o 19.00 w kościele katecheza przed Chrztem.
Prosimy by wszelkie formalności związane z Chrztami w okresie
wielkanocnym zgłosić w kancelarii w nadchodzącym tygodniu.
- w niedzielę za tydzień będzie można nabyć ozdoby świąteczne
wykonane przez dzieci uczęszczające do świetlicy parafialnej.
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.
- spłacono kolejną ratę za termomodernizację plebani
w wysokości 6180zł.
- w ubiegłą niedzielę na Misje zebrano 1200 zł.
5. Podziękowania;
- Dziękujemy za przekazane ofiary na budowę 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.
6. W nawie Maryjnej wyłożona jest księga trzeźwości, zachęcamy
do podejmowania postanowień i wpisów.
7. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce po Polsce.
Program na tablicach informacyjnych i parafialnej stronie internetowej.
Odwiedzimy, Grodowiec, Świebodzin Rokitno, Poznań,
Licheń i Kalisz.
8. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.

Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

DAWAĆ TO NIE ZNACZY TRACIĆ
Antoine de Saint-Exupery
============================================================

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25-02-2018 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.
- w I czwartek Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Modlitwy o powołania za przyczyna św. Jana Pawła II o 17.30
Spotkanie Rodziców dzieci kl. II Szkoły Podstawowej o 19.00
w Arce.
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. i od 16.00
Droga Krzyżowa o 9.30,o 17.00 z udziałem dzieci
i o 18.30 z udziałem młodzieży.
- w I sobotę przed południem odwiedzamy chorych.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu
po Sumie do 17.00.
W parku Norweskim w Cieplicach, Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Szczegółowe informacje na plakatach.
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.
4. Przed kaplicą Maryjną wyłożona jest księga trzeźwości.

Zachęcamy do wpisów i podejmowania postanowień.
5. Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową
- Dziękujemy Wszystkim którzy wspierają świetlicę prowadzoną
przez parafię.
6. W kancelarii w godzinach urzędowania wypełniamy bezpłatnie
zeznania podatkowe dla osób, które chcą przekazać1% na świetlicę
środowiskową.
8. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się od 25 do 27 marca.
Prosimy o modlitwę w intencji ks. Rekolekcjonisty i Spowiedników.
9. W związku z wieloma zapytaniami organizujemy między innymi
pielgrzymkę po Polsce. W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
W programie; Grodowiec, Świebodzin, Rokitno, Poznań, Licheń
i Kalisz.
Szczegółowy program na tablicach informacyjnych.
Zapisy w kancelarii i zakrystii.
10.Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

JAK MÓWISZ PRAWDĘ,
NIE MUSISZ NICZEGO PAMIĘTAĆ
Mark Twain
============================================================

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18-02-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
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.
- we wtorek o 19.00 spotkanie Rady Parafialnej.
- w środę zapraszamy na nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy.

Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania z klas VI szkoły
podstawowej w świetlicy.
- w czwartek Katedry św. Piotra Apostoła
- w piątek Dzień Modlitw o Pokój. Droga Krzyżowa o 9.30,
z udziałem dzieci o 17.00, a z udziałem młodzieży o 18.30.
- sobotę o 17.30 Różaniec.
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”.
- Ufundowano dwa nowe przenośne konfesjonały.
- Prosimy o dar modlitwy we wszystkich sprawach
podejmowanych w parafii i w różnych urzędach.
5. Dziękujemy za wszelką pomoc przekazywaną na cel budowy
i na świetlicę dla dzieci.
6. W kancelarii w godzinach urzędowania wypełniamy 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.
9. Darem Modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

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

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
11-02-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Z okazji wspomnienia MB z Lourdes, Światowego Dnia Chorych

podczas Mszy św. o 8.00, 9.30 i 12.30 udzielimy Sakramentu
Chorych. Na Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo indywidualne
dzieci i matek oczekujących narodzin.
2. W tygodniu:
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Narodowy Dzień Trzeźwości zostanie ogłoszony 13 lutego
- w środę Popielec rozpoczynamy Wielki Post.
Msze św. o 7.00, 9.00, 17.00, 18.00 i 20.00
- w piątek Droga Krzyżowa o 9.30. Z udziałem dzieci o 17.00.
Z udziałem młodzieży po wieczornej Mszy św.
- w sobotę Dzień imienin ks. bp Ordynariusza.
Pamiętajmy w modlitwie o czcigodnym Solenizancie.
Różaniec o 17.30
- w niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00.
3. Sprawy inwestycyjne;
- II Niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na częściowe
pokrycie kosztów ogrzewania kościoła.
- ofiary składane podczas Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej
przeznaczamy na dekorację świąteczną kościoła.
4. Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową.
- Dziękujemy za przesyłane życzenia i pozdrowienia.
- Dziękujemy Właścicielowi Pizzerii Palermo
za pomoc w dożywianiu dzieci.
- Dziękujemy Wszystkim którzy włączyli się w rozebranie
dekoracji świątecznej.
5. 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
============================================================

V NIEDZIELA ZWYKŁA
4-02-2018 r.

1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu, na rozpoczęcie modlitwy
o dar potomstwa, zakończenie o 17.30 Koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. W tygodniu:
- w poniedziałek św. Agaty na Mszach św. pobłogosławimy chleb i wodę
Krąg biblijny o 19.00 zaprasza ks. Mateusz.
- we wtorek św. Pawła Miki i Towarzyszy.
- w czwartek na Mszę św. wieczorną i spotkanie zapraszamy klasy VI i VII
Szkoły podstawowej.
W sali Arka o 19.00 spotkanie rodziców dzieci kl. III przed I -Komunią św.
- w piątek spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas gimnazjalnych
o 19.00 w kościele.
- w sobotę św. Scholastyki. Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa o 16.00
Modlitwa Różańcowa o godz. 17.30
Katecheza przed Sakramentem Chrztu św. o godz. 19.00
Pozostałe wspólnoty spotykają się według stałego planu.
- w niedzielę za tydzień NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorych
Podczas Mszy św. o 8.00, 9.30 i 12.30 udzielimy chorym sakramentu
namaszczenia.
Prosimy by pomóc i umożliwić chorym udział w Liturgii.
Podczas Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci i matek
oczekujących rozwiązania.
II niedziela miesiąca ofiary przeznaczamy na częściowe pokrycie kosztów
ogrzewania kościoła.
3. Podziękowania
- Dziękujemy za wszelkie ofiary i życzliwość.
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę prowadzoną przez parafię.
- Dziękujemy Państwu Aumiller i Pani Wareckiej za wykonane prace.
- Dziękujemy Panu Łukaszowi Długosz za wszelką pomoc.
4. Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów .
Wypoczywającym życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

KAŻDA RADOŚĆ,
KTÓRĄ NIESIEMY INNYM,
ZAWSZE DO NAS POWRÓCI

Zenta Maurina Raudive

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

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
28-01-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Zapraszamy o 11.00 na koncert Kolęd i Pastorałek
w wykonaniu Chóru "Spontaneo"z Poznania.
2. W tygodniu:
- w poniedziałek o 19.00 w świetlicy Krąg Biblijny - Zapraszamy.
- w środę św. Jana Bosko
- w I czwartek miesiąca o 17.30 modlitwy o powołania
do służby w kościele za przyczyną św. Jana Pawła II
i indywidualna Adoracja Relikwii.
Spotkanie Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
i Ministrantów Seniorów o 19.00 w Domu Parafialnym.
- w I piątek miesiąca Ofiarowanie Pańskie
"Matki Bożej Gromnicznej"
Msze św. o 7.00, 9.00, o 17.00 z udziałem dzieci II i III klas komunijnych i o 18.00.
Po Mszach św. odbędzie się zbiórka ofiar na zakony
kontemplacyjne.
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. i od 16.00 do 17.00
podczas Adoracji NS.
Na wszystkich Mszach św. poświęcenie gromnic.
Gromnice możemy nabyć wychodząc z kościoła.
Zapalajmy te świece podczas rodzinnej modlitwy i w każdym
niebezpieczeństwie.
W każdy I - piątek miesiąca o 18.00 w naszej parafii odbywa się
otwarty miting Anonimowych Narkomanów.
W pozostałe piątki odbywają się spotkania zamknięte.
Na otwarte spotkania zapraszamy osoby uzależnione
lub współuzależnione.
- w I sobotę miesiąca św. Błażeja - specjalne błogosławieństwo
na zakończenie Mszy św. o 7.00.
Przed południem chorych odwiedzi ks. Łukasz.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00.
- w przyszłą niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu
po Sumie do 17.30.
Adorację rozpoczynamy modlitwą o dar potomstwa
za przyczyną MB z Nazaretu. Z wielką radością informujemy,
że dwa omadlane małżeństwa doczekały się narodzin dziecka.

Imiona małżonków możemy podawać w zakrystii lub kancelarii.
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.
Zapraszamy dzieci do świetlicy.

.

4. Spotkanie Rodziców dzieci I-komunijnych w lutym odbędzie się
w II czwartek miesiąca.
5. W Światowy Dzień Chorych 11 lutego Podczas Mszy św.
o 8.00, 9.30 i 12.30 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.
6. Dziękujemy ks. prałatowi Tadeuszowi Dańko za posługę pośród nas
w styczniu.
7. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Wypoczywającym życzymy odnowienia sił duchowych i fizycznych
oraz bezpiecznej podróży.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

WIĘCEJ NIŻ OCZYMA
ZOBACZYSZ SERCEM
Wojciech Kuzioła
============================================================

III NIEDZIELA ZWYKŁA
21-01-2018 r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
2. W tygodniu:
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Kancelaria czynna we wtorki i środy od 16.00 do 17.00.

- w środę św. Franciszka Salezego,
- w czwartek Nawrócenie Św. Pawła,
- w piątek św. Tymoteusza i Tytusa,
- w sobotę Podczas Mszy św. o 18.00, rozpoczynamy
Cykl Nauk Przedmałżeńskich,
- w przyszłą niedzielę o 11.00 zapraszamy na koncert
Chóru "Spontaneo"z Poznania.
3. Podziękowania i sprawy inwestycyjne:
- Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować
Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób doświadczonych
niepełnosprawnością. Dziękujemy za słodycze, ciasta
i pomoc finansową.
- Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową
przekazywaną na cel parafii i utrzymanie świetlicy,
za 1% na świetlicę.
- Dziękujemy za spotkania podczas kolędy.
Jesteśmy do państwa dyspozycji i po uprzednim ustaleniu
gotowi złożyć Państwu indywidualną wizytę. W przedsionku
rysunki, jakie otrzymaliśmy podczas kolędy od dzieci.
4. Wychodząc z kościoła można nabyć świece - gromnice.
Świece poświęcimy 2 lutego.
Niech w naszych domach będzie ten znak wiary.
5. Darem modlitwy ogarniamy Dobrodziejów oraz Solenizantów
i Jubilatów. Modlitwą otaczamy Babcie i Dziadków.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.

ROZSĄDNE MILCZENIE
JEST LEPSZE
NIŻ NIEROZSĄDNE MÓWIENIE
Św. Franciszek Salezy
============================================================

II NIEDZIELA ZWYKŁA
14-01-2018r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Witamy ks. prof. Andrzeja Tomko.

Osoby doświadczone niepełnosprawnością zapraszamy o 15.00
na Mszę św., a następnie na spotkanie opłatkowe i wieczerzę
w sali Arka. Modlitwie będzie przewodniczył J. E Ks. Bp Marek
Mendyk.
Druga niedziela miesiąca ofiary przeznaczamy na polisy
ubezpieczeniowe obiektów parafii.
2. W tygodniu:
- Msze św. o 7.00 i o 18.00
- w środę św. Antoniego
- w piątek św. Józefa Pelczara
- w niedzielę św. Agnieszki. Dzień Babci
- 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 oraz na przewidziane dekretem ks. Biskupa Seminarium
Duchowne, Legnicką Kurię Biskupią i Dom Księży Emerytów.
Dziękujemy dzieciom za rysunki
- Dziękujemy za pomoc Państwu Aumiller i Pani Wareckiej
- Dziękujemy za przekazywany 1% na świetlicę dla dzieci.
4. Od przyszłej niedzieli, będziemy rozprowadzać gromnice.
5. Nauki przedmałżeńskie rozpoczniemy 27 stycznia Mszą św.
o godz. 18.00.
Zapraszamy osoby planujące zawrzeć sakramentalny związek
małżeński.
6. W niedzielę 28 stycznia na Mszy św. o 11.00 będziemy gościli chór
z Poznania.
7. Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.

Bożemu Miłosierdziu polecamy Zmarłych.

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

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
7-01-2018r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Pierwsza niedziela miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu
po sumie do 16.00
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu scholii dziecięcej i opiekunów
o 16.00 -zapraszamy.
2. W tygodniu:
- kancelaria w czasie kolędy czynna w środy od 8.00 do 9.00
i bezpośrednio po Mszach św. porannych
- w niedzielę za tydzień
Na Mszy św. o 11.00 błogosławieństwo małych dzieci i matek
oczekujących narodzin.
XII Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Niepełnosprawnych
o godz. 15.00.
Liturgii będzie przewodniczył J.E.Ks.Bp Marek Mendyk.
Zapraszamy
Osoby doświadczone niepełnosprawnością i opiekunów
zapraszamy po Mszy św. do sali Arka na wieczerzę.
3. Trwa wizyta duszpasterska- kolęda.
Prosimy by w miarę możliwości wszyscy domownicy
brali w niej udział.
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.

4. Podziękowania:
- Dziękujemy za spotkania modlitewne i ofiary składane z racji
kolędy i na budowę.
Ofiary przeznaczymy na spłatę zadłużenia za siedziska - krzesła
do prezbiterium oraz przewidziane Dekretem ks. Biskupa
na utrzymanie Seminarium Duchownego, Kurii Biskupiej
i Domu Księży Emerytów
- Dziękujemy za wszelką życzliwość.
5. 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.
6. Właściciel sklepu z dewocjonaliami Faustyna zaprasza na wyprzedaż
w związku z likwidacją.
7. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych zaprasza na zajęcia
podczas ferii. Szczegółowe informacje na plakatach.
8. Dekanalny Kurs Przedmałżeński rozpoczniemy 27 stycznia Mszą św.
o 18.00. Zapraszamy osoby planujące zawarcie związku małżeńskiego.
9. Darem modlitwy otaczamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PAN POBŁOGOSŁAWI SWÓJ LUD
POKOJEM !
Psalm 29,11b
============================================================

OBJAWIENIE PAŃSKIE
6-I-2018r.
1. Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną.
Objawienie Pańskie /Trzech Króli/
Msze św. w porządku niedzielnym
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
- w niedzielę o godz. 16.00 koncert kolęd i pastorałek zaprasza
schola i opiekunowie
- Trwa Wizyta Duszpasterska. Prosimy by w miarę możliwości
wszyscy domownicy brali w niej udział.
Program na stronie internetowej i na tablicach informacyjnych
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.
- w niedzielę 14 stycznia o godz.15.00 Msza św. i XII
integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych,
opiekunów i starszych. Serdecznie zapraszamy.
Prosimy o ciasta.
2. Sprawy inwestycyjne
- ofiary z kolędy przeznaczamy na spłatę zadłużenia i przewidziane
dekretem ks. Biskupa na Legnicka Kurię Biskupią
- tacę z niedzieli 14 stycznia przeznaczymy na pokrycie kosztów
ubezpieczenia
3. Podziękowania:
- Dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc w utrzymaniu parafii
- Dziękujemy Rodzinom za spotkania modlitewne w ramach
Kolędy
4. Informujemy i przypominamy, że możemy przekazać na cele kultowe
darowiznę, a na świetlicę i dożywianie dzieci 1% podatku.
Informacje w gablotach.
5. Sklep z dewocjonaliami Faustyna przy ul. Piłsudzkiego w związku
z likwidacją zaprasza na wyprzedaż.
6. Ks. proboszcz Grzegorz Niwczyk i Parafia zaprasza na zabawę
karnawałową. Szczegóły na tablicach informacyjnych
7. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych zaprasza w okresie ferii
na zajęcia. Szersze informacje na plakatach w gablotach
8. Darem Modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

PAN POBŁOGOSŁAWI SWÓJ LUD
POKOJEM !

Psalm 29,11b
============================================================

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
31-XII-2017r.
1. Witamy Gości i Parafian.
Po sumie koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu SZYSZAK.
Nabożeństwo dziękczynno -przebłagalne o 17.30 -Zapraszamy
2. W tygodniu:
- w poniedziałek Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy Rok.
Msze św. w porządku niedzielnym. Dzień modlitw o pokój.
- we wtorek św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu
- w I czwartek miesiąca o 17.30 modlimy się o powołania
w kościele
- w I piątek okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. i od 17.00
- w I sobotę Objawienie Pańskie - Trzech Króli
Msze św. jak w niedzielę. Dzieci prosimy by na 11.00 przyszły
ubrane w korony i stroje królewskie
Ministranci będą rozprowadzać kadzidło i kredę
Fundusze przeznaczają na wyjazd do Zakopanego
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 17.00
- w przyszłą niedzielę - Niedziela Chrztu Pańskiego.
Odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.
Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i opiekunów
o 16.00 - Zapraszamy
- Trwa wizyta duszpasterska-kolęda.
Prosimy by w miarę możliwości całe rodziny brały udział
w modlitwie i spotkaniu z księdzem.
Kolędę w niedzielę i dni powszednie rozpoczynamy o 15.30,
a w soboty o 14.00.
Plan kolędy zamieszczony jest na stronie internetowej
i w gablotach.
W czasie Mszy św. porannych modlimy się za rodziny,
które odwiedzamy z wizytą duszpasterską.
- W czasie kolędy Kancelaria Parafialna czynna w środy
od 8.00 do 9.00 i bezpośrednio po porannych Mszach św.
Jeżeli Państwo mają życzenie by spotkać się z duszpasterzem
w innym terminie to jesteśmy do państwa dyspozycji
po uprzednim zgłoszeniu.

Dziękujemy za wszelkie formy życzliwości i pięknie
przygotowane mieszka na czas wizyty duszpasterskiej.
3. Sprawy inwestycyjne:
- Dziękujemy za wszelkie ofiary przekazywane na cel budowy
i modlitwy. Przypominamy że, wpłaty dokonywane na konto
parafialne można odliczyć od podatku według obowiązującej
ustawy o darowiznach na cele kultowe lub charytatywne
- Darczyńców zapewniamy o modlitewnej pamięci.
4. Solenizantów i Jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych.

ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
BOŻEGO W NOWYM ROKU 2018
NIC NOWEGO BEZ STAREGO
Przysłowie koreańskie

