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1 I

Czwartek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21;

4 I

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147; Ef 1, 3-6. 15-18; J 1,1-18 lub J 1, 1-5. 9-14;

6 I

Wtorek. Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12;

Życzenia noworoczne!
Parafia jest miejscem skupiającym różnych ludzi. Trzeba umieć odkrywać
własne sposoby nawiązywania łączności z Bogiem, podtrzymywania jej czy
ożywiania. Uczestnictwo w Liturgii lub nabożeństwach parafialnych, rozmyślanie,
czytanie duchowe, akcje parafialne itd. – nie dla wszystkich i nie zawsze są jednakowo owocne. Życzymy Wam Drodzy Parafianie, aby ten Nowy Rok był czasem
odnalezienia tego, co najskuteczniej pomaga w budowaniu tej wyjątkowej
relacji

z

Panem

Bogiem,

a

także

umiejętności

korzystania

z

tego.

Również życzymy Wam wszystkim, abyście puste karty nowego kalendarza zapisywali wszelakiego rodzaju dobrem i potrafili tym dobrem dzielić się z innymi.
Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!
W imieniu Wspólnoty Redemptorystów
o. Piotr Wiśniewski CSsR
Proboszcz
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KURS DUSZPASTERSKI - 2015
SUSZ, 20. lutego 2015 roku, godz. 10.00, Restauracja „WARMIANKA”
ELBLĄG, 21. lutego 2015 roku, godz. 10.00, Aula Seminarium Duchownego
PROGRAM
1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania - wprowadzenie.
2. Ks. Stanisław Zając, Dyrektor Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Koordynator Ruchu w Regionie Europy Środkowej.
Konferencja wprowadzająca –
Jedność prezbiterium, koniecznym warunkiem
dla skutecznego duszpasterstwa, praca w grupach.
Konferencja – Priorytety duszpasterskie.
Duszpasterstwo programowane, konieczne do wzbudzania procesu wzrostu parafii, praca w
grupach. Podjęcie decyzji wspólnego działania na przyszłość.
3. Ks. Biskup dr Jacek Jezierski – Aktualności diecezjalne.
4. Agendy kurialne.
5. Modlitwa na zakończenie spotkania.
INFORMACJE
Udział Kapłanów zatrudnionych w duszpasterstwie jest obowiązkowy, ewentualną nieobecność
należy usprawiedliwić pisemnie listem do mnie, kierując list na adres Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej Elbląskiej.
Elbląg, dnia 29 grudnia 2014 roku.
Biskup Jacek Jezierski, Biskup Elbląski.

Od Nowego Roku 2015 Kancelaria Parafialna będzie czynna
od wtorku do czwartku w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w soboty od 9:00 do 10:30
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń 2015 r.
OGÓLNA: Aby ludzie różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
MISYJNA: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: O przemianę serc nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii w naszej ojczyźnie.

Zapraszamy na Elbląski Wieczór Chwały, który odbędzie się w parafii MBKP u
oo. Redemptorystów w sobotę – 3 I 2015 r. o godz. 18:00
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Ogłoszenia: Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 04 I 2015 r.
1.




2.

Niedziela, 04 stycznia: (Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci) 13:00, 16:30 (dla rodziców z małymi dziećmi), 18:30 (dla młodzieży).
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godz. 8:00 do 16:00.
Dzisiejsza składka przeznaczona jest na dalsze prace w naszym kościele.
Po Mszy św. o godz. 18:30 wspólne kolędowanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza.

W poniedziałek, 05 stycznia: (wspomnienie św. Jana Neumana, redemptorysty)
 Godz. 17:30 – nabożeństwo różańcowe, a następnie Msza św. w intencji zmarłych.

3.





We wtorek, 06 stycznia: (Uroczystość Objawienia Pańskiego - „Trzech Króli”)
Msze św. sprawujemy według stałego programu niedzielnego.
Taca przeznaczona jest na potrzeby misyjne
Godz. 17:15 – zmiana tajemnic różańcowych
Godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowenna Nieustanna. Prosimy o składanie próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa, do skarbony pod chórem.

4.

W środę, 07 stycznia:
 Serdecznie zapraszamy na dyżury radnych Miasta Elbląga z Prawa i Sprawiedliwości, Panów Jerzego Wilka i Pawła Fedorczyka, które odbywać się będą w każdą
pierwszą środę miesiąca w godzinach od 16.30 do 17.30 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
 Godz. 18:45 – spotkanie modlitewne Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

5.

W czwartek, 08 stycznia:
 Godz. 17:45 – Nieszpory wraz z modlitwami o uzyskanie odpustu zupełnego związanego z Rokiem Życia Konsekrowanego.

6.

W piątek 09 stycznia:
 Godz. 15:00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
 Godz. 18:45 – spotkanie Wspólnoty Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7.

W sobotę 10 stycznia:
 Msza św. odprawiamy o godz. 7:00. 8:00 (kaplica Miłosierdzia Bożego),
11:00, 18:00 (Sanktuarium)
 Po Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie opłatkowe wspólnot naszej parafii oraz wszystkich, tych którzy uczestniczą w życiu naszej parafii i naszego sanktuarium.

8.

W niedzielę 11 stycznia: (Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego)
 Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30(dla dzieci) 13:00,
16:30 (dla rodziców z małymi dziećmi), 18:30 (dla młodzieży).
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Orszak Trzech Króli przywrócił starą polską tradycję jasełek ulicznych. Radosnych, wielobarwnych grup rozśpiewanych i uśmiechniętych kolędników głoszących na ulicach Radosną i Dobrą
Nowinę o narodzeniu Jezusa. Każdego roku do Orszaku dołączają kolejne miejscowości w Polsce i
na świecie.
W tym roku odbędzie się on w 323 miejscowościach. Od 2008 roku Orszak Trzech Króli - oddolna i lokalna inicjatywa warszawskiej szkoły Żagle - przerodził się prawdopodobnie w jedno z największych społeczno-kulturalnych wydarzeń w Polsce, z tak wyraźnym chrześcijańskim i wspólnotowym przesłaniem. Orszak jest często okazją do odbudowywania więzi w społecznościach. Jego
organizatorami są lokalne stowarzyszenia, szkoły, ośrodki kultury i parafie.
Elbląski Orszak rozpocznie się 6 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 na Placu Jagiellończyka. Zakończenie zaplanowane jest ok. godz. 15.00 przy Katedrze Św. Mikołaja.
Trasa przemarszu: Plac Jagiellończyka - ul. Teatralna - Kościół pw. Bożego Ciała - ul. Robotnicza - ul. Królewiecka - ul. Stoczniowa - ul. Stary Rynek - Katedra Św. Mikołaja.
Orszak poprowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę.
Pojadą oni na wierzchowcach, przystrojeni w bogate szaty i stosowne nakrycia głowy. Ich świtę
stanowić będą dzieci ubrane w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech
orszaków. (Kolorowe pelerynki będą rozdawane na placu). Za nimi podążą mieszkańcy miasta w
kolorowych koronach na głowie( korony także będą rozdawane na Placu Jagiellończyka przed wyruszeniem pochodu.) W trakcie pochodu będzie można obejrzeć scenki rodzajowe, m.in. "Spotkanie
u Króla Heroda" i "Wizyta w gospodzie" oraz wziąć udział w "Bitwie dobra ze złem".
Do uczestnictwa w orszaku zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic wraz z
całymi rodzinami. Ubierz dziecko w strój aniołka, pasterza lub króla i przyjdź pokłonić się Małemu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie.
W opowiadaniu o Orszaku w 2015 roku koncentrujemy się na takich przekazach: Pokój, Radość,
Rodzina! Każdy jest zaproszony! Przyjdź, nie będziesz sam
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego
w dni powszednie od godz. 8:30 do 17:30.
Spowiedź św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego:
- od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00- 10:00
Spowiedź św. w kościele sanktuaryjnym:
- w dni powszednie od godz. 17:45 do 18:30
- w niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
Przed kościołem ministranci i lektorzy rozprowadzają kredę i kadzidło, które będę poświęcone
w Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli”.
Złożone przez Was, przy tej okazji, dobrowolne ofiary przeznaczą oni na wyjazd rekolekcyjny.
Bóg powołał do wieczności w ostatnich dwóch tygodniach:
Kazimiera Romańczuk l. 86 z ul. Świerkowej; Anna Wierzbicka l. 85 z Głogowa;
Tadeusz Naus l. 60 z ul. Robotniczej; Wacława Kurzydło l. 67 z ul. Jaśminowej;
Wiesław Lipowski l. 58, Jerzy Boguszewski l. 65, Jadwiga Rokuszewska l. 78 z ul. Płk. Dąbka; Stefania
Wasilewicz l. 91 z ul. Uroczej; Czesław Ratajczyk l. 69 z Kwietnika; Zenon Sonewend l. 78 z ul. Donimirskich; Józef Walędzik l. 71, Kazimiera Moczadło l. 84, Tadeusz Kruczkowski l. 78 z ul. Robotniczej; .
Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w prasę katolicką. Polecamy tygodniki: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Źródło”; miesięczniki: ”List”, „Arka” „W Naszej Rodzinie”, „Różaniec”; dla dzieci: „Promyczek Dobra”,
„Anioł Stróż”. Pamiętajmy również o zabraniu do domów naszego parafialnego biuletynu „Moja Parafia”, za ofiary
na dalszy druk składamy: Bóg zapłać!
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR
Proboszcz
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