
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642-4015 * tel. 773-489-4140  
*  fax: 773-489-5918 * e-mail: parafia@trojcowo.com 

strona internetowa: www.trojcowo.com  

  Duszpasterstwo prowadz  Ksi a Chrystusowcy: 
  Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor 
  Ks. Adam S omi ski SChr - Asystent 
  Ks. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
  Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent 
 

   Siostry Misjonarki  tel. (773) 227-9826 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
  Sr. Anna Strycharz MChR 
   Organista - Mariusz Pluta tel. (773) -640-1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

12 lutego 2017 - VI Niedziela Zwyk a 

MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm, 
4:00pm, 8:00pm 
MSZE W. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w ka d  
rod  i pi tek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesi ca                   

o 7:30pm, w Pierwsz  Sobot  miesi ca o 6:30pm. 
NABO E STWA: 
• Nabo e stwo ku czci w. Józefa - roda, po Mszy o 8:00am 
• Nowennna do MB Nieustaj cej Pomocy - roda, 7:30pm 
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am 
• Adoracja w Godzinie Mi osierdzia: pi tek i niedziela                      

- 3:00pm 
• Pierwszy Czwartek miesi ca i namaszczenie olejami                     

w. Charbela - 6:30pm 
• Pierwszy Pi tek miesi ca: nabo e stwo pokutne - 6:30pm                           

i nabo e stwo uwielbienia z pro b  o uzdrowienie po Mszy 
w. o 7:30pm 

• Pierwsza Sobota miesi ca z procesj  wiat a - 6:30pm 

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:  
Poniedzia ek, wtorek, czwartek: od 9:00am do 1:00pm oraz               
od 2:00pm do 5:00pm. roda i pi tek: od 9:00am do 1:00pm 
oraz od 2:00pm do 7:30pm. W soboty i niedziele biuro jest 
nieczynne. 

SAKRAMENT CHRZTU WI TEGO: w II niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 10:00am i IV niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka 
prosimy zg osi  przynajmniej miesi c wcze niej. Katecheza 
przedchrzcielna w pierwsz  sobot  miesi ca o godz. 5:00pm             
w sali pod ko cio em. 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: ka da sobota 
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed ka d  Msz  w. 

DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w ka dy Pierwszy               
Pi tek miesi ca odwiedzamy z pos ug  sakramentaln  
chorych parafian w domach oraz na ka de wezwanie. 

SAKRAMENT MA E STWA: prosimy zg asza  
przynajmniej sze  miesi cy przed planowan  dat  lubu. 

    Tre ci  czyta  szóstej niedzieli w ci gu roku jest prawda o wolno ci cz owieka i jego odpowiedzialno ci za pope nione 
czyny. W pierwszym czytaniu z ksi gi M dro ci Syracha pobrzmiewaj  b dne przekonania ludzi, e sprawc  ich nieszcz  
jest Bóg. Prorok zaznacza, e grzech zale y wy cznie od wolnej decyzji cz owieka, który w sposób wiadomy mo e 
wybiera  dobro lub z o. Znajdujemy w tym fragmencie znamienne s owa: Bóg „po o y  przed tob  ogie  i wod , po co 
zechcesz, wyci gniesz r k . Przed lud mi ycie i mier , co ci si  podoba, to b dzie ci dane”. 
 wi ty Pawe  w drugim czytaniu dodaje, e cz owiek naprawd  m dry b dzie stara  si  ocenia  wszystko w wietle 
Bo ego objawienia, które dokona o si  w Panu Jezusie. Dzi ki Niemu wszyscy wierz cy otrzymali Bo ego Ducha i dlatego  
s  w stanie coraz lepiej spe nia  wymagania Nowego Przymierza, o którym naucza Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelii. 
Tylko czerpi c obficie ze sto u s owa Bo ego i eucharystycznego mamy szans  zrealizowa  wymagania Nowego Przymierza, 
które przyniós  nam Jezus Chrystus. 

 W najbli szy wtorek, 14 lutego, przypada wi to w. Cyryla (826-869), mnicha, i w. Metodego 
(815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykszta ceni, znaj cy ró ne 
j zyki z hebrajskim, syryjskim i acin  w cznie, piastuj cy ró ne godno ci ko cielne, podj li wiele 
udanych wypraw misyjnych, mi dzy innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bu garii i na Morawy, 
gdzie wprowadzili do liturgii j zyk s owia ski pisany alfabetem greckim (g agolic ). w. Cyryl 
przet umaczy  Pismo wi te na j zyk staro-cerkiewno-s owia ski. Tym j zykiem nadal pos uguje si  
kilkadziesi t milionów braci prawos awnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj wi ci s  uwa ani 
za aposto ów S owian. W 1980 roku papie  w. Jan Pawe  II og osi  ich wspó patronami Europy. 
 Tego samego dnia tradycja wspomina w. Walentego, kap ana rzymskiego, który w 269 roku 
poniós  mier  m cze sk , gdy  podczas tortur nie chcia  si  wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, 
zw aszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczony jest jako patron zakochanych. Niech to b dzie 

okazja do rado ci i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawa , ale tak e do modlitwy, podzi kowania Panu Bogu               
za mi o , któr  nas obdarzy  i za bliskich, którzy nas kochaj . Pami tajmy te  o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej 
i pro my, aby ich wzajemna mi o  si  umacnia a i aby z Panem Bogiem weszli na wspóln  drog  ycia.  
ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz 

https://www.facebook.com/trojcowo/


Fragment Or dzia Papie a Franciszka  
na XXV wiatowy Dzie  Chorego 2017 r. 

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy 
uczyni  mi Wszechmocny» ( k 1,49)”. 

 Drodzy Bracia i Siostry! 
(...) Staj c duchowo w Grocie Massabielskiej przed 
wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której 
Wszechmocny dokona  wielkich rzeczy dla odkupienia 
ludzko ci, pragn  wyrazi  moj  blisko  wzgl dem                    
was wszystkich, bracia i siostry, którzy prze ywacie 
do wiadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. (...) 
Chcia bym was wszystkich chorych, cierpi cych, lekarzy, 
piel gniarki, cz onków rodzin, wolontariuszy zach ci                         
do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych,                  
tej, która zapewnia czu o  Boga wobec ka dego cz owieka 
i wzór powierzenia si  Jego woli, a tak e do znajdowania 
zawsze w wierze karmi cej si  S owem Bo ym                                
i sakramentami mocy, by mi owa  Boga i braci, równie                                  
w do wiadczeniu choroby. 
Podobnie jak na wi t  Bernadet , spogl da na nas Maryja. 
Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiada a, e Dziewica, 
któr  nazwa a „Pi kn  Pani ”, spojrza a na ni , tak jak si  
patrzy na osob . Te proste s owa opisuj  pe ni  relacji. 
Bernadeta uboga, niepi mienna i chora czuje, e Maryja 
spogl da na ni  jako na osob . Pi kna Pani mówi do niej                 
z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina                    
to nam, e ka dy chory jest i pozostaje istot  ludzk  i musi 
by  traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie                     
jak osoby niepe nosprawne, nawet bardzo powa nie, 
posiadaj  swoj  niezbywaln  godno  i swoj  misj  w yciu 
i nigdy nie mog  stawa  si  jedynie przedmiotami, nawet 
je li czasami mog  si  wydawa  jedynie biernymi,                           
cho  w rzeczywisto ci nigdy tak nie jest. (...) 
Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, roz wietla 
oblicze Ko cio a w jego codziennym zaanga owaniu                    
na rzecz potrzebuj cych i cierpi cych. Cenne owoce tej 
troski Ko cio a dla wiata cierpienia i choroby s  powodem 
do dzi kczynienia Panu Jezusowi, który sta  si  solidarny                
z nami, b d c pos usznym woli Ojca, a  do mierci                       
na krzy u, aby ludzko  zosta a odkupiona. Solidarno  
Chrystusa, Syna Bo ego narodzonego z Maryi, jest 
wyrazem mi osiernej wszechmocy Boga, która przejawia si  
w naszym yciu - szczególnie gdy jest ono kruche, zranione, 
upokorzone, usuni te na margines, naznaczone cierpieniem 
– zaszczepiaj c w nim moc nadziei, która nas podnosi                              
i wspiera. 
(...) Z okazji wiatowego Dnia Chorego mo emy odnale  
nowy impuls, aby przyczyni  si  do upowszechnienia 
kultury szacunku dla ycia, zdrowia i rodowiska; nowy 
impuls do walki o poszanowanie integralno ci i godno ci 
osoby, w tym poprzez w a ciwe podej cie do kwestii 
bioetycznych, ochrony najs abszych i troski o rodowisko 
naturalne. (...) 
Zapewniam was wszystkich o mojej sta ej pami ci                          
w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego 
B ogos awie stwa. 
Watykan, 8 grudnia 2016, w wi to Niepokalanego 
Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny. Franciszek 

M CZY NI W. JÓZEFA ZAPRASZAJ : 
72 godziny do Zmartwychwsta ego ycia 

Zapraszamy Was do programu 72 godzin 
do Zmartwychwsta ego ycia. 
3 dni to w a nie 72 godziny. 
3 dni to równie  3 formy m skich 
spotka . Proponujemy Wam udzia  w:  
• c o m i e s i c z n y c h  s p o t k a n i a c h                

w parafii (2 godziny miesi cznie - 24 
godziny rocznie); 

• raz w roku ca odziennej konferencji 
dla m czyzn (6 godzin rocznie); 

•    raz w roku weekendowych 
rekolekcjach dla m czyzn (od piatku wieczorem                
do niedzieli w po udnie - 42 godziny). 
Razem daje to 72 godziny i - jak wierzymy - to minimum,  
które jest niezb dne do odrodzenia naszego ycia w Bogu, 
do Zmartwychwsta ego ycia. 

"Trzy razy w roku uka  si  wszyscy twoi m czy ni                  
przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wyp dz  
narody sprzed ciebie i rozszerz  twoje granice, i nikt nie 

b dzie napada  na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku 
pójdziesz, aby pokaza  si  przed obliczem Pana,  

Boga twego” (Wj 34,23-24).  
Otwarte spotkanie M czyzn w. Józefa - 18 lutego (trzecia 
sobota miesi ca) o 8:00am. 

 AKT ZAWIERZENIA MARYI - TOTUS  TUUS  
20 lutego rozpocznie  si  33 dniowe 

przygotowanie do Doskona ego 
Po wi cenia si  Jezusowi Chrystusowi 

przez Maryj  wed ug Traktatu w. Ludwika 
Grignon de Monfort. Akt Zawierzenia 

Maryi odb dzie si  w Uroczysto  
Zwiastowania Pa skiego,  25 marca  

o godz. 6:30pm, w ko ciele wi tej Trójcy. 
Spotkanie organizacyjne b dzie mia o miejsce w niedziel , 
19 lutego, po Mszy w. o godz. 4:00pm. w sali parafialnej. 
Informacje: Danuta: 773 791 3620, Dorota: 630 395 7893. 

SPOTKANIE DLA SENIORÓW 
W czwartek 16 lutego zapraszamy: 
2:30pm - Wystawienie Naj w. 
 Sakramentu 
3:00pm - Koronka do Mi osierdzia 
 Bo ego 
3:15pm - Msza w.  
Po Mszy spotkanie w sali parafilanej. 

WITAMY KSI DZA BISKUPA 
Witamy w naszej wspólnocie ksi dza 

biskupa om yskiego Janusza 
Stepnowskiego, doktora prawa 

kanonicznego, cz onka Rady Konferencji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz 

delegata Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Kontaktów z ComECE. Zawo anie 

biskupie ks. bp. Janusza Stepnowskiego 
to: Gratia et pax. 



V Niedziela Zwyk a, 5 lutego: $4,748.00 
Fundusz remontu sali parafialnej: 

$163,171.00 
Fundusz remontu g ównych drzwi 

ko cio a: $64,937.00 
 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om  
i Go ciom dzi kujemy za z o one ofiary. Bóg zap a ! 

LEKTORZY - 19 LUTEGO 2017 
  8:00 A. Bielanski, L. W grzyn, B. Pys 
10:00 Z. Sach, A. W odarczyk, P. Król 
12:15 Bierzmowani - Konsulat 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

ZA TYDZIE  ODB DZIE SI  DOROCZNA 
KWESTA KATOLICKA 2017 

Przypominamy, e Doroczna Kwesta 
Katolicka jest czym  wi cej ni  jednorazow  
specjaln  kolekt . Jest ona kampani , 
podczas której mo esz z o y  zobowi zanie 
sp acane w ratach. 
Has o tegorocznej Kwesty „Kochaj 
bli niego swego jak siebie samego” zosta o 
wybrane, aby przypomina  nam,                
e nasza ofiara na rzecz Dorocznej Kwesty 

Katolickiej pomaga dzie om  i pos ugom 
duszpasterskim finansowanym przez Kwest  przekazywa  
mi o  Boga wielu osobom w naszej parafii, naszej 
Archidiecezji i na ca ym wiecie. 
Kiedy parafia osi gnie swoj  docelow , czyli $19,412                
w gotówce, to 100% dodatkowo zebranych funduszy 
zostanie zwrócone do parafii na zaspokojenie jej w asnych 
potrzeb. 
Je li otrzyma e  poczt  formularz zobowi zania 
finansowego, prosimy wype ni  go i odes a                 
pod wskazany adres lub przynie  za tydzie                 
do ko cio a. Dla tych, którzy nie otrzymali formularzy 
b dzie mo liwo  uzupe nienia i z o enia zobowi za                 
w ko ciele w nast pn  niedziel . 
Dzi kujemy za rozwa enie mo liwo ci z o enia hojnego 
daru poparte modlitw . 

FESTIWAL ZUP 
26 lutego zapraszamy na II Festiwal Zup. 
Prosimy przedstawicieli grup o zg aszanie 
swoich propozycji zup do Andrzeja 
Wójtowicza pod numer 847 858 7101. 
Indywidualne osoby po wcze niejszym 

zg oszeniu te  mog  przygotowa  zup  na Festiwal.  
Dochód z tegorocznego festiwalu pragniemy przeznaczy  
na utrzymanie budynku naszej sobotniej szko y. Jak ju  
wcze niej informowa em, obecnie szko a nie jest 
wynajmowana, gdy  dotychczasowemu dzier awcy, szkole 
Proloque, cofni to stanowe fundusze na prowadzenie swojej 
dzia alno ci. W tej sytuacji, obecnie parafia musi ponosi  
ca kowity koszt koniecznych remontów i utrzymania 
budynku. Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli                        
do udzia u w festiwalu.  

SKARBY TRÓJCOWA 
Witam nowych parafian:  

Marzena i Mariusz Lojowski. 
Wszystkim yczymy Bo ego 

b ogos awie stwa.                         

FILM O W. BRACIE 
ALBERCIE CHMIELOWSKIM 

Z okazji 100 rocznicy mierci w. brata 
Alberta Chmielowskiego Instytut 

Dziedzictwa Polskiego zaprasza 19 lutego 
na godz. 5:00pm do sali pod ko cio em,   

na pokaz filmu Krzysztofa Zanussiego pt.: 
„Brat naszego Boga”. Wst p wolny. 

STRA NICY HONOROWI  
POLSKIEGO CMENTARZA WOJSKOWEGO  

W NIAGARA-ON-THE-LAKE  
19 lutego, po Mszy w.  
o godz. 10:00am, w sali 

parafialnej odb dzie si  spotkanie 
z przedstawicielami Stra ników 

Honorowych Polskiego 
Cmentarza Wojskowego  
w Niagara-on-the-Lake  

w Kanadzie. Grupa powsta a w 2012 r., jej za o ycielem  
by  Stephen Flor - cz onek Kongeresu Polonii 

Ameryka skiej i druh Andrzej Kawka - cz onek Niagara 
Historical Society & Museum. Zadaniem grupy jest 
asystowanie w corocznych Pielgrzymkach Polonii 

kanadyjskiej i ameryka skiej do Polskiego Cmentarza 
Wojskowego w Niagara-on-the-Lake, gdzie pe ni wart  

horonow  oraz uczestniczy w paradzie. Grupa bierze 
równie  udzia  w wielu patriotycznych polonijnych 
uroczysto ciach i wydarzenia w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych. Stra nicy Honorowi 30 maja 2015 r. wzi li 
udzia  w promocji ksi ki dr. Richarda Merritt: „Training 
for Armageddon. Niagara Camp in the Great Wa 1914-

1919”, która zawiera obszerny rozdzia  po wi cony 
szkoleniu Armii Polskiej w Niagara-on-the Lake oraz pe nili 
wart  honorow  i asystowali przy sk adaniu wie ca podczas 
historycznej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Polskim 

Cmentarzu 9 maja 2016 r.  

SZKO A POLSKA - OG OSZENIE 
Polska Szko a im. Trójcy wi tej 
zatrudni nauczyciela nauczania 

wczesnoszkolnego. Zainteresowane 
osoby proszone s  o kontakt z dyrektor 
szko y Mari  Baran, tel. 847 322 8910. 

GODZINA MI OSIERDZIA  
I ADORACJA NAJ WI TSZEGO 

SAKRAMENTU  
Zapraszamy i gor co zach camy  

do uczestnictwa w Godzinie Mi osierdzia  
oraz adoracji Naj w. Sakramentu od godz. 
3:00pm do 7:30p w ka dy pi tek i od godz. 

3:00pm do 4:00pm w ka d  niedziel . 



GRUPY  PRZY PARAFII 

1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella 
2. Chór „ piewajmy Panu” - pi tek, godz. 8:30pm. Prowadz  

Eliza i Arkadiusz Góreccy 
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm. 

Prowadz  ks. Krzysztof i s. Anna  
4. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

godz. 2:00pm, w bibliotece Szko y Polskiej.                    
Prowadzi s. Anna  

5. Dzieci ce Ko a ywego Ró a ca - I niedziela miesi ca, 
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Ma gorzata 
Skowro ska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan 

6. Dzieci ca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm. 
Prowadzi Jan Góra 

7. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm. 
Odpowiedzialna Danuta Grabiec 

8. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.11:15pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

9. Ko a ywego Ró a ca - I sobota miesi ca, godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik 

10. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek 
11. Kr g biblijny - pi tek, godz. 8:15pm.                          

Prowadzi ks. Wojciech  
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesi ca -                  

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
13. Lajkonik  

• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialna Halina Misterka 

• Ma y (10-13 lat) - roda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna 
Ma gorzata yda 

• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm. 
Odpowiedzialna Ma gorzata yd 

14.Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof  
15.Marsza kowie - odpowiedzialny Jan Kandefer 
16. M czy ni w. Józefa - III sobota miesi ca, godz. 8:00am. 

Prowadzi ks. Proboszcz 
17.Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.                     

Prowadzi ks. Krzysztof  
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesi ca, godz. 
6:30pm. 

• Ministranci - pi ka no na - poniedzia ek, godz. 6:30pm.  
18. M odzie   

• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesi ca, po Mszy   
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof                                      

• Studencka i Starsza - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 
ks. Adam          

19. Orkiestra D ta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am. 
Prowadzi Kazimierz Murza ski 

20. Polska Szko a im. Trójcy wi tej - sobota, godz. 9am-
1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran  

21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz. 
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Anna  

22. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

23. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandefer 
24. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski 
25. Rycerze Mi osierdzia Bo ego - II niedziela, godz. 3:00pm             

i IV niedziela miesi ca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.  
Prowadzi ks. Adam i Danuta Grabiec. 

26. Seniorzy - III czwartek miesi ca, godz. 2:30pm.                  
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanis awa Ochwat 

27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, godz. 
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela, 
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet 

28. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas 
29. Wspólnota „Jezus z Nami” - pi tek, godz. 8:15pm. 

Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon 
30. Wspólnoty Domowego Ko cio a  
31.Wspólnota „Rodziny Trójcy wi tej” - II niedziela 

miesi ca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof  
32. Zespó  m odzie owy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi                

ks. Krzysztof  
33. Zespó  „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 

Marzena W osek 



INTENCJE MSZALNE 
12 lutego 2017 - VI Niedziela Zwyk a 
  8:00 +Stanis aw B dkowski 
  8:00 ++Michalina, Boles aw Szyma scy i zmarli  
 z rodziny Szyma skich i Szadzi skich 
10:00 O Bo e b og. i potrzebne aski oraz opiek  Matki Bo ej 
 dla rodziny Wójtowicz 
10:00 +Tadeusz Kaganek intencja od ony Marii 
10:00 ++Janina, W adys aw i Jerzy Szybist 
12:15 O Bo e b og. i potrzebne aski dla Micha a z ok. 18 ur. 
  4:00 O rozeznanie woli Bo ej i wytrwanie w powo aniu 
 dla Micha a Roguckiego 
  8:00 +Justyna Pa ka, gr. 14 
 

13 lutego 2017 - Poniedzia ek 
8:00 Za ywych i zmar ych parafian 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 15 
8:00 +Helena Brzezi ski 
 

14 lutego 2017 - Wtorek, w. Cyryla i Metodego 
8:00 +Helena Brzezi ski 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 16 
8:00 O pomy lne zako czenie sprawy s dowej 
 

15 lutego 2017 - roda 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 17 
8:00 Za zmar  W adys aw  Michalczuk w 15 rocznic  m. 
8:00 ++Liliana i Jan Wojde ko 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

16 lutego 2017 - Czwartek  
8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla Anny i Zbyszka w dniu 
 urodzin 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 18 
3:15 Msza dla Seniorów 
 

17 lutego 2017 - Pi tek 
8:00 O beatyfikacj  o. Ignacego Posadzego 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 19 
7:30 O Bo e b og. dla by ych, obecnych  i przysz ych 
 cz onków Wspólnoty Jezus z nami i opiekunów 
 Wspólnoty oraz za zmar ych cz onków Wspólnoty 
 

18 lutego 2017 - Sobota 
8:00 O zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla Janusza  
 z okazji urodzin 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 20 
8:00 +Stanis aw B dkowski 
8:00 +Krystyna Wrzesi ska 
 

19 lutego 2017 - VII Niedziela Zwyk a 
  8:00 Dzi kczynna z pro b  o dalsze Bo e 
 b ogos awie stwo dla W adys awa z okazji 81 urodzin 
  8:00 ++Józefa i Antoni Gromko, Filomena i Henryk 
 Lewkowski 
10:00 +Stanis aw B dkowski 
10:00 +Czes awa Jaskowiak 
12:15 ++Maria, Jan Misiaszek, Adolf 
12:15 +Eleonora Rogalska w 20 rocznic  mierci 
  4:00 O zdrowie i Bo e b ogos awie stwo dla Marka 
 Skinderowicz z okazji urodzin 
  4:00 O Bo e b ogos awie stwo i opiek  Matki Bo ej 
 dla Magdaleny z okazji urodzin 
  8:00 +Justyna Pa ka, gr. 21 


