nr 5/2018 (495) 04 II 2018
V Niedziela zwykła: (Hi 7, 1-4. 6-7; Ps 147A; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39)

I

Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł Jezus z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i
podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora,
gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił,
lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pospieszył za
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz
On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając
złe duchy.
Przez Chrystusa w Duchu Świętym „Bóg łaskawie nawiedził swój cierpiący lud”
(por. Łk 7,16) i pobudza wierzących do służby na rzecz chorych
Ewangelia dnia przedstawia misterium Jezusa, który w swojej Osobie objawia miłosierne,
współodczuwające i troskliwe serce Ojca. On – obraz niewidzialnego Ojca – zbliża się do każdego chorego indywidualnie, „bierze go za rękę” i „podnosi”. Ten, który zmartwychwstał („podniósł się”) z największej choroby, jaką była śmierć, może i chce podnosić tych, którzy poprzez
chorobę i cierpienie w jakiś sposób „dotykają” rzeczywistości śmierci. On jest jednocześnie Tym,
który mówi: „wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 2,9). Bóg w Jezusie jednoczy się także z każdym
cierpiącym: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17).
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2017/2018,Zeszyt homiletyczny, s.87.

Już w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czyli 18 lutego 2018 r. rozpoczną się
w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które wygłosi
O. Zbigniew Bruzi CSsR.
Natomiast w drugą niedzielę Wielkiego Postu, czyli 25 lutego 2018 r.
rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, które wygłosi
O. Stanisław Janiga CSsR
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.
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INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA LUTY 2018
Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową,
nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Intencja misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki misjonarzy Polskich Redemptorystów
pracujących na misjach w Albanii, Argentynie, Brazylii, Rosji i Kazachstanie.
15

Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 6 lutego o godz. 17 .

Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (16)
Zadanie 1. Drodzy Rodzice! W tym tygodniu postarajcie się porozmawiać
z dzieckiem o Bogu, który jest Bogiem miłosiernym i przebacza człowiekowi grzechy.
Zadanie 2. Do modlitwy wieczornej włączcie modlitwę „Aktu nadziei, miłości, wiary
i żalu”.
Uwaga!!! W tym miesiącu spotkanie dla rodziców odbędzie się tylko w poniedziałek
12 lutego o godz. 17.00 i 19.00 (rodzice wybierają jeden z terminów).

11 lutego we wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes każdego roku obchodzimy
Światowy Dzień Chorego ustanowiony
przez Jana Pawła II w 1992 r.
Cele obchodów Światowego
Dnia Chorego:
1. uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia jak
najlepszej opieki chorym;
2. pomaganie chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede
wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej;
3. włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin
zakonnych; popieranie coraz bardziej owocnej służby wolontariatu;
4. przypominanie o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracowników służby zdrowia;
5. ukazywanie znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony kapłanów diecezjalnych i
zakonnych, jak również tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok cierpiących.
W tym roku hasłem Światowego Dnia Chorego są słowa: Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu
jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)
Papież Franciszek napisał, że „XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują”.

Zapraszamy chorych oraz tych, którzy nimi się opiekują na Mszę świętą z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych w niedzielę 11 lutego 2018 r. o godz. 13.00.
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Intencje mszalne:
30

Karmel godz. 7 - Int. OCD
Poniedziałek 05 II – 1 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132; Mk 6, 53-56
00
1. Marianna Wilgatek (gr.2); 2. + Halina Towcik (int. od uczestników pogrzebu)
7
800 1. + Katarzyna i Izydor Wąsowscy; 2.+Helena i Stanisława Mickiewicz, Marek Nowak, zm. z rodz.
1800 1. W int. zmarłych (Msza św. zbiorowa); 2. + Zbigniew Izdebski, teściowie; 3. + Eleonora, Jan,
Czesław Tyszka, Franciszka, Jan, Sylwester, Wacław, Adela Socha
Karmel godz. 730 - Dziękczynno – błagalna za Rafała
Wtorek 06 II – 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84; Mk 7, 1-13
Paclera z okazji urodzin

1. + Marianna Wilgatek (gr.3); 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. + Amanda i Walerian Hinc
1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny;
Karmel godz. 730 - Int. Elżbiety Wołoszyńskiej
07 II – 1 Krl 10, 1-10; Ps 37; Mk 7, 14-23
1. + Marianna Wilgatek (gr.4)
1. + Anna Ordziejewska, Genowefa, Emilia
1. + Emilia Sawoń w 1 m-c po śm.; 2. + Agnieszka Bułyma w 1 r. śm.; 3. + mąż Zdzisław, rodzice,
teściowie; 4. + Hieronima i Mieczysław Łukaszewscy
Karmel godz. 730 - + Zofia, Ryszard,
Czwartek 08 II – 1 Krl 11, 4-13; Ps 106; Mk 7, 24-30
700
800
1800
Środa
700
800
1800

Bożenna, zm. z rodz. Klewickich

700
800
1700

1. + Marianna Wilgatek (gr.5)
1. + Andrzej Kociński, Jadwiga i Józef Stefaniakowie
1. O dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych dla parafian i za rekolekcjonistę O. Zbigniewa
Bruziego CSsR
1800 1. Dziękczynno – błagalna w 32 rocz. sakramentu małżeństwa Stanisławy i Leszka; 2. + Tadeusz
Jasieniewicz w 1 r. śm.; 3. + Tadeusz Kwapisz, rodzice, teściowie
Karmel godz. 730 - W int. OCD
Piątek 09 II – 1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Ps 81; Mk 7, 31-37
00
1. + Marianna Wilgatek (gr.6)
7
800 1. W intencji dziękczynnej
1800 1. + Zofia Szczepańska w 1 m-c po śm.; 2. + Marek Apanowicz, zm. z rodziny
Karmel godz. 730 - W int. Darii – o błog. Boże
Sobota 10 II – 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106; Mk 8, 1-10
00
1. + Marianna Wilgatek (gr.7)
7
800 1. + Maria, Jan, Alicja Siwiccy; 2. + Jolanta Tumanowicz, zm. z rodziny
1100 1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i Zgromadzenia Redemptorystów; 2. + Mieczysław Małolepszy, zm. z rodziny; 3. + rodziców i teściów, Macieja i Leszka; 4. + Czesław Piechowiak w 1 r. śm.
1800 1. W intencji rodziny Serowskich; 2. + Stefan Ostapiuk w 1 r. śm; 2. + Genowefa Zoła;
Niedziela 11 II – Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32; 1 Kor 10, 31 – 11,1; Mk 1, 40-45

Karmel godz. 730 - Int. OCD

1. + Maria Grzędzicka
1. + Jadwiga, Tadeusz, Stefan, Tadeusz
1. + Edward Gładysz, zm. z rodziny
1. Dziękczynno – błagalna w intencji Ignacego w 1 rocz. urodzin, jego rodziców i dziadków;
2. + Zbigniew Lech, zm. z rodziny
1300 1. W intencji chorych
1630 1. + Zdzisław Sobczak w 1 m-c po śm.; 2. + Wanda i Adolf Iwaszkiewiczowie
1830 1. + Marianna Wilgatek (gr.8)
Intencje mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej
W każdy I poniedziałek miesiąca w naszej świątyni spotykamy się na modlitwie za naszych
zmarłych. O godz. 1730 na różańcu, a następnie o godz. 1800 na Mszy św. polecamy Bogu wszystkich
zmarłych, na kartkach piszemy ich imiona i nazwiska i składamy do wystawionego koszyczka przed
modlitwą różańcową. Serdecznie zapraszamy to wspólnej modlitwy za naszych zmarłych!
700
830
1000
1130

Kancelaria Parafialna otwarta będzie w tym tygodniu we wtorek, w środę
i w czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w sobotę w godz. 900 - 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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Ogłoszenia: Piąta Niedziela zwykła – 04 II 2018 r.
1. Niedziela, 04 lutego: (V Niedziela zwykła)
- W dniu dzisiejszym Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:00 do 16:00.
- godz. 15:30 spotkanie I dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Składka przeznaczona na prace wykonywane w naszej świątyni parafialnej.
- Msze św. w niedzielę: o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie: o godz. 7:00, 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie od godz. 7:00 do 10:00 oraz od godz. 15:00 do 18:30, w piątek dodatkowo od godz. 19:00 do 20:30. W niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 8:30 do godz. 17:30.
2. W poniedziałek, 05 lutego: (Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.)
- godz.
św. na zakończenie
- Na
każdej9:00
MszyMsza
św. błogosławieństwo
chleba Roku
ku czciSzkolnego
św. Agaty. dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
Podstawowej
nr
1.
- godz. 17:30 – modlitwa za zmarłych, a następnie Msza św. zbiorowa za zmarłych.
św. sprawujemy
godz. 6:00, 8:00,
18:00. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.)
3.- Msze
We wtorek,
06 lutego:o (Wspomnienie
świętych
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 07 lutego: (Dzień powszedni.)
- godz. 17:30 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek, 08 lutego: (Dzień powszedni. Wspomnienie Józefiny Bakhity, dziewicy.)
- IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat walki z handlem ludźmi „Migracja wolna od
handlu ludźmi”. O godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i Msza św. za współczesnych niewolników.
- Od godz. 16:00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie modlitewne Wspólnoty Krwi Chrystusa
6. W piątek 09 lutego: (Dzień powszedni.)
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji Ojczyzny.
- od godz. 17:30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego nocne czuwanie mężczyzn z Mszą św. o północy.
- godz. 20:45 w kaplicy Miłosierdzia Bożego modlitwa na zakończenie dnia - Kompleta.
7. W sobotę 10 lutego: (Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- godz. 11:00 – Msza św. wotywna o MB Nieustającej Pomocy i nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 11 lutego: (VI Niedziela zwykła). Światowy Dzień Chorego.
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- o godz. 13:00 Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
- godz. 15:30 spotkanie II dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Składka przeznaczona na WSD Diecezji Elbląskiej.
9. Bóg powołał do wieczności: Irena Rasz l. 83, Krystyna Marcinkiewicz l. 89 z ul. Browarnej; Ryszard
Wądołkowski l. 61 z ul. Łęczyckiej; Andrzej Wawrzyniak l. 67 z ul. Płk. Dąbka; Janusz Czarnecki
l. 74 z ul. Robotniczej; Celina Gradzińska l. 68 z ul. Fałata; Stanisław Sawicki l. 85 z ul. Różanej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
10. Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR
Proboszcz

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH
Rozpoczęcie w niedzielę 18 lutego o godz. 9:30 (kaplica Miłosierdzia Bożego).
Kolejne spotkania od 19 do 22 lutego 2018 r. o godz. 19 30 (w sali w podziemiach kościoła).
(Następny kurs przedmałżeński dla narzeczonych rozpocznie się 20 maja 2018 r.)
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