nr 26/2016 (430) lipiec –sierpień 2016

I

Uroczystość
Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Odpust Sanktuaryjny
Renowacja Peregrynacji
Figury św. Michała Archanioła
27 czerwca (poniedziałek)

- godz. 6:45 Godzinki o MBNP
- godz. 7:00 Msza św. z kazaniem (przewodniczy ks. Michalita)
- godz. 8:00 Nowenna do MBNP i modlitwy anielskie
- godz. 8:30 Msza św. z kazaniem (przewodniczy ks. Mieczysław Tylutki SDS)
- godz. 10:30 Nowenna do MBNP i modlitwy anielskie
- godz. 11:00 Msza św. (przewodniczy ks. Grzegorz Puchalski)
- godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia (Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi)
- godz. 17:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Godz. 18:00 - Uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem
Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego, biskupa elbląskiego.

Po Mszy św. pożegnanie Figury św. Michała Archanioła i zakończenie nawiedzeniaa
W imieniu Redemptorystów zaprasza
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy - O. Piotr Wiśniewski CSsR
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Kościół Matki Bożej Królowej Polski
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
lipiec – sierpień 2016
Msze święte w niedziele oraz w Uroczystość Wniebowzięcia NMP:
700; 830; 1000; 1130; 1300; 1630, 1830
Msze św. w dni powszednie: 700 i 800, 1100 (tylko w sobotę), 1800
Spowiedź św. - w dni powszednie od 700 do 900 i od 1745
Sakrament Chrztu św. - I i III niedziela miesiąca o godz.1300
Nabożeństwa:
- Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy –
w każdy wtorek o godz. 1730
- Godzina Święta w czwartek 30 czerwca i 4 sierpnia o godz. 2100
- Nabożeństwo I czwartkowe 7 lipca i 4 sierpnia o godz. 1730
- Nabożeństwo I piątkowe 1 lipca i 5 sierpnia o godz. 8 30 i 1730
- Czuwania nocne z piątku na sobotę: 1/2 lipca oraz 5/6 sierpnia od godz. 2100
- Nabożeństwo I sobotnie 2 lipca i 6 sierpnia o godz. 1130
- Wieczory fatimskie w sobotę 16 lipca i 13 sierpnia po Mszy św. o godz. 1800
NABOŻEŃSTWA PONIEDZIAŁKOWE – godz.1730
I poniedziałek miesiąca – modlitwa za zmarłych
II poniedziałek miesiąca – modlitwa w intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wraz z modlitwami ku czci św. Jana Pawła II
III poniedziałek miesiąca – modlitwa za Ojczyznę, Radio Maryja i Telewizję
TRWAM
IV poniedziałek miesiąca – modlitwa w intencji rodzin
V poniedziałek miesiąca – modlitwa za osoby adorujące Najświętszy Sakrament
Kaplica Bożego Miłosierdzia
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od godziny 830 do 1730
Koronka do Bożego Miłosierdzia
w dni powszednie o godz. 1500
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Ważne sprawy!
Sakrament chrztu św.
W naszej parafii Chrzty św. udzielamy na Mszy św. o godz. 13 00 w I i III niedzielę miesiąca. Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii najpóźniej do czwartku przed niedzielą, w którą udzielamy tegoż sakramentu. Wymagane dokumenty:
1. Rodzice dziecka, które ma otrzymać chrzest św., mają dostarczyć zaświadczenie
o ukończeniu trzech katechez przedchrzcielnych.
2. Akt urodzenia dziecka (do wglądu).
3. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą być chrzestnymi.
4. Jeśli rodzice dziecka, które ma otrzymać chrzest, mieszkają poza naszą parafią, potrzebują również dostarczyć z parafii swojego zamieszkania pozwolenie na chrzest ich dziecka w naszej parafii.

Sakrament małżeństwa.
Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się do kancelarii
parafialnej trzy miesiące przed dniem zawarcia ślubu i przynoszą ze sobą (datę ślubu
należy podać wcześniej ze względu na możliwość wcześniejszego zarezerwowania przez
innych narzeczonych):
1. Dowód osobisty.
2. Aktualne świadectwo chrztu św. (do małżeństwa)
3. Dokument stwierdzający ukończenie przygotowania dla narzeczony do małżeństwa tzw. kurs przedmałżeński
4. O innych ważnych sprawach dotyczących sakramentu małżeństwa narzeczeni
dowiedzą się na pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej
Najbliższy kurs przedmałżeński dla narzeczonych rozpocznie się w naszej parafii w niedzielę 18 września 2016 r. o godz. 930 w kaplicy Miłosierdzia Bożego

Pogrzeb.
Przy zgłaszaniu pogrzebu w kancelarii przynosimy ze sobą świadectwo zgonu wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu). Sprawy pogrzebu załatwiane są każdego
dnia.
Kancelaria Parafialna czynna będzie w wakacje:
wtorek, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730, w sobotę od godz. 900 do 1030.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

Intencje za zmarłych z naszej parafii przekazane do odprawienia
redemptorystom pracującym na misjach zagranicznych:
maj - czerwiec 2016
+ Paszkiewicz Irena 4 int., + Walczak Józef 1 int., + Dawidowicz Cecylia 1
int., + Genge Ksawera 3 int., + Przybyłek Teresa 5 int., + Sawka Stanisława
6 int., + Przybył Władysław 1 int., + Zemszał Edward 2 int., + Jabłonka Helena 2 int., + Lange Jerzy 4 int., + Pabiś Jadwiga 1 int.,
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PIELGRZYMKI 2016
1). Częstochowa – Kraków
XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
I wersja: Częstochowa: 9 – 10 lipca 2016 (koszt 145 zł: nocleg, autokar, 2 x
zupa, herbata, ubezpieczenie)
II wersja: Częstochowa – Kraków – Łagiewniki – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Tuchów: 9 – 14 lipca 2016 (koszt 500 zł: autokar, ubezpieczenie, 5 noclegów, częściowe wyżywienie)
Chorwacja
Medjugorie
– Czarnogóra
– Albania
(10 dni) i19dzieci
– 28.08.2016
- 2).
godz.
9:00 Msza–św.
na zakończenie
Roku Szkolnego
dla nauczycieli
ze Szkoły
(koszt 1790nrzł1.+ 90 euro obowiązkowo + 50 euro wstępy)
Podstawowej
3). Płock – Włocławek – Kalisz – Licheń – Toruń
31 sierpnia – 3 września 2016 (koszt: 200 zł: autokar, ubezpieczenie, 3 noclegi)
4). Gietrzwałd – niedziela 11 września 2016
5). Toruń – XXV rocznica powstania Radia Maryja – grudzień 2016
Zapisy i dokładne informacje:
Biuro Radia Maryja przy kościele MB Królowej Polski w Elblągu:
Wtorek w godz. 1600 – 1730; niedziela 930 – 1300;
tel. 55 2365801 (w godz. otwarcia BRM)

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA LIPIEC 2016
Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a
nawet egzystencja są zagrożone.
Intencja misyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i
entuzjazmem.
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 5 lipca 2016 r. o godz. 17:15.
INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA SIERPIEŃ 2016
Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do spraw pokoju na świecie.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 2 sierpnia 2016 r. o godz. 17:15.
Kolejny numer biuletynu Moja Parafia zostanie wydany
na niedzielę 28 sierpnia 2016 r.
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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