BIULETYN NIEDZIELNY
KOĝCIÓà PW. ĝWIĉTEJ 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 prowadzą KsiĊĪa Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Adam SáomiĔski SChr - Asystent
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Poniedziaáek, wtorek, czwartek: od 9:00am do 1:00pm oraz
Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent
od 2:00pm do 5:00pm. ĝroda i piątek: od 9:00am do 1:00pm
Siostry Misjonarki tel. (773) 227-9826
oraz od 2:00pm do 7:30pm. W soboty i niedziele biuro jest
Sr. Gertruda SzymaĔska MChR
nieczynne.
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Sr. Anna Strycharz MChR
MSZE ĝW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,
Organista - Mariusz Pluta tel. (773) -640-1379
4:00pm, 8:00pm
MSZE ĝW. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w kaĪdą
SAKRAMENT CHRZTU ĝWIĉTEGO: w II niedzielĊ
ĞrodĊ i piątek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesiąca
miesiąca podczas Mszy Ğw. o godz. 10:00am i IV niedzielĊ
o 7:30pm, w Pierwszą SobotĊ miesiąca o 6:30pm.
miesiąca podczas Mszy Ğw. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka
NABOĩEēSTWA:
prosimy zgáosiü przynajmniej miesiąc wczeĞniej. Katecheza
• NaboĪeĔstwo ku czci Ğw. Józefa - Ğroda, po Mszy o 8:00am
przedchrzcielna
w pierwszą sobotĊ miesiąca o godz. 5:00pm
• Nowennna do MB Nieustającej Pomocy - Ğroda, 7:30pm
w sali pod koĞcioáem.
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: kaĪda sobota
• Adoracja w Godzinie Miáosierdzia: piątek i niedziela
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed kaĪdą Mszą Ğw.
- 3:00pm
• Pierwszy Czwartek miesiąca i namaszczenie olejami
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w kaĪdy Pierwszy
Ğw. Charbela - 6:30pm
Piątek miesiąca odwiedzamy z posáugą sakramentalną
• Pierwszy Piątek miesiąca: naboĪeĔstwo pokutne - 6:30pm
chorych parafian w domach oraz na kaĪde wezwanie.
i naboĪeĔstwo uwielbienia z proĞbą o uzdrowienie po Mszy
SAKRAMENT MAàĩEēSTWA: prosimy zgáaszaü
Ğw. o 7:30pm
przynajmniej szeĞü miesiĊcy przed planowaną datą Ğlubu.
• Pierwsza Sobota miesiąca z procesją Ğwiatáa - 6:30pm

12 lutego 2017 - VI Niedziela Zwykáa
TreĞcią czytaĔ szóstej niedzieli w ciągu roku jest prawda o wolnoĞci czáowieka i jego odpowiedzialnoĞci za popeánione
czyny. W pierwszym czytaniu z ksiĊgi MądroĞci Syracha pobrzmiewają báĊdne przekonania ludzi, Īe sprawcą ich nieszczĊĞü
jest Bóg. Prorok zaznacza, Īe grzech zaleĪy wyáącznie od wolnej decyzji czáowieka, który w sposób Ğwiadomy moĪe
wybieraü dobro lub záo. Znajdujemy w tym fragmencie znamienne sáowa: Bóg „poáoĪyá przed tobą ogieĔ i wodĊ, po co
zechcesz, wyciągniesz rĊkĊ. Przed ludĨmi Īycie i Ğmierü, co ci siĊ podoba, to bĊdzie ci dane”.
ĝwiĊty Paweá w drugim czytaniu dodaje, Īe czáowiek naprawdĊ mądry bĊdzie staraá siĊ oceniaü wszystko w Ğwietle
BoĪego objawienia, które dokonaáo siĊ w Panu Jezusie. DziĊki Niemu wszyscy wierzący otrzymali BoĪego Ducha i dlatego
są w stanie coraz lepiej speániaü wymagania Nowego Przymierza, o którym naucza Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelii.
Tylko czerpiąc obficie ze stoáu sáowa BoĪego i eucharystycznego mamy szansĊ zrealizowaü wymagania Nowego Przymierza,
które przyniósá nam Jezus Chrystus.
W najbliĪszy wtorek, 14 lutego, przypada ĞwiĊto Ğw. Cyryla (826-869), mnicha, i Ğw. Metodego
(815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wyksztaáceni, znający róĪne
jĊzyki z hebrajskim, syryjskim i áaciną wáącznie, piastujący róĪne godnoĞci koĞcielne, podjĊli wiele
udanych wypraw misyjnych, miĊdzy innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Buágarii i na Morawy,
gdzie wprowadzili do liturgii jĊzyk sáowiaĔski pisany alfabetem greckim (gáagolicĊ). ĝw. Cyryl
przetáumaczyá Pismo ĞwiĊte na jĊzyk staro-cerkiewno-sáowiaĔski. Tym jĊzykiem nadal posáuguje siĊ
kilkadziesiąt milionów braci prawosáawnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj ĞwiĊci są uwaĪani
za apostoáów Sáowian. W 1980 roku papieĪ Ğw. Jan Paweá II ogáosiá ich wspóápatronami Europy.
Tego samego dnia tradycja wspomina Ğw. Walentego, kapáana rzymskiego, który w 269 roku
poniósá Ğmierü mĊczeĔską, gdyĪ podczas tortur nie chciaá siĊ wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie,
zwáaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczony jest jako patron zakochanych. Niech to bĊdzie
okazja do radoĞci i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawaá, ale takĪe do modlitwy, podziĊkowania Panu Bogu
za miáoĞü, którą nas obdarzyá i za bliskich, którzy nas kochają. PamiĊtajmy teĪ o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej
i proĞmy, aby ich wzajemna miáoĞü siĊ umacniaáa i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogĊ Īycia.
ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz

Fragment OrĊdzia PapieĪa Franciszka
na XXV ĝwiatowy DzieĔ Chorego 2017 r.
„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy
uczyniá mi Wszechmocny» (àk 1,49)”.
Drodzy Bracia i Siostry!
(...) Stając duchowo w Grocie Massabielskiej przed
wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której
Wszechmocny dokonaá wielkich rzeczy dla odkupienia
ludzkoĞci, pragnĊ wyraziü moją bliskoĞü wzglĊdem
was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeĪywacie
doĞwiadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. (...)
Chciaábym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy,
pielĊgniarki, czáonków rodzin, wolontariuszy zachĊciü
do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych,
tej, która zapewnia czuáoĞü Boga wobec kaĪdego czáowieka
i wzór powierzenia siĊ Jego woli, a takĪe do znajdowania
zawsze w wierze karmiącej siĊ Sáowem BoĪym
i sakramentami mocy, by miáowaü Boga i braci, równieĪ
w doĞwiadczeniu choroby.
Podobnie jak na ĞwiĊtą BernadetĊ, spogląda na nas Maryja.
Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadaáa, Īe Dziewica,
którą nazwaáa „PiĊkną Panią”, spojrzaáa na nią, tak jak siĊ
patrzy na osobĊ. Te proste sáowa opisują peániĊ relacji.
Bernadeta uboga, niepiĞmienna i chora czuje, Īe Maryja
spogląda na nią jako na osobĊ. PiĊkna Pani mówi do niej
z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina
to nam, Īe kaĪdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi
byü traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie
jak osoby niepeánosprawne, nawet bardzo powaĪnie,
posiadają swoją niezbywalną godnoĞü i swoją misjĊ w Īyciu
i nigdy nie mogą stawaü siĊ jedynie przedmiotami, nawet
jeĞli czasami mogą siĊ wydawaü jedynie biernymi,
choü w rzeczywistoĞci nigdy tak nie jest. (...)
Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, rozĞwietla
oblicze KoĞcioáa w jego codziennym zaangaĪowaniu
na rzecz potrzebujących i cierpiących. Cenne owoce tej
troski KoĞcioáa dla Ğwiata cierpienia i choroby są powodem
do dziĊkczynienia Panu Jezusowi, który staá siĊ solidarny
z nami, bĊdąc posáusznym woli Ojca, aĪ do Ğmierci
na krzyĪu, aby ludzkoĞü zostaáa odkupiona. SolidarnoĞü
Chrystusa, Syna BoĪego narodzonego z Maryi, jest
wyrazem miáosiernej wszechmocy Boga, która przejawia siĊ
w naszym Īyciu - szczególnie gdy jest ono kruche, zranione,
upokorzone, usuniĊte na margines, naznaczone cierpieniem
– zaszczepiając w nim moc nadziei, która nas podnosi
i wspiera.
(...) Z okazji ĝwiatowego Dnia Chorego moĪemy odnaleĨü
nowy impuls, aby przyczyniü siĊ do upowszechnienia
kultury szacunku dla Īycia, zdrowia i Ğrodowiska; nowy
impuls do walki o poszanowanie integralnoĞci i godnoĞci
osoby, w tym poprzez wáaĞciwe podejĞcie do kwestii
bioetycznych, ochrony najsáabszych i troski o Ğrodowisko
naturalne. (...)
Zapewniam was wszystkich o mojej staáej pamiĊci
w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego
BáogosáawieĔstwa.
Watykan, 8 grudnia 2016, w ĞwiĊto Niepokalanego
PoczĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Franciszek

SPOTKANIE DLA SENIORÓW
W czwartek 16 lutego zapraszamy:
2:30pm - Wystawienie NajĞw.
Sakramentu
3:00pm - Koronka do Miáosierdzia
BoĪego
3:15pm - Msza Ğw.
Po Mszy spotkanie w sali parafilanej.
MĉĩCZYħNI ĝW. JÓZEFA ZAPRASZAJĄ:
72 godziny do Zmartwychwstaáego ĩycia
Zapraszamy Was do programu 72 godzin
do Zmartwychwstaáego ĩycia.
3 dni to wáaĞnie 72 godziny.
3 dni to równieĪ 3 formy mĊskich
spotkaĔ. Proponujemy Wam udziaá w:
• comiesiĊcznych
spotkaniach
w parafii (2 godziny miesiĊcznie - 24
godziny rocznie);
• raz w roku caáodziennej konferencji
dla mĊĪczyzn (6 godzin rocznie);
• raz
w roku weekendowych
rekolekcjach dla mĊĪczyzn (od piatku wieczorem
do niedzieli w poáudnie - 42 godziny).
Razem daje to 72 godziny i - jak wierzymy - to minimum,
które jest niezbĊdne do odrodzenia naszego Īycia w Bogu,
do Zmartwychwstaáego Īycia.
"Trzy razy w roku ukaĪą siĊ wszyscy twoi mĊĪczyĨni
przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypĊdzĊ
narody sprzed ciebie i rozszerzĊ twoje granice, i nikt nie
bĊdzie napadaá na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku
pójdziesz, aby pokazaü siĊ przed obliczem Pana,
Boga twego” (Wj 34,23-24).
Otwarte spotkanie MĊĪczyzn Ğw. Józefa - 18 lutego (trzecia
sobota miesiąca) o 8:00am.
WITAMY KSIĉDZA BISKUPA
Witamy w naszej wspólnocie ksiĊdza
biskupa áomĪyskiego Janusza
Stepnowskiego, doktora prawa
kanonicznego, czáonka Rady Konferencji
Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz
delegata Konferencji Episkopatu Polski
ds. Kontaktów z ComECE. Zawoáanie
biskupie ks. bp. Janusza Stepnowskiego
to: Gratia et pax.
AKT ZAWIERZENIA MARYI - TOTUS TUUS
20 lutego rozpocznie siĊ 33 dniowe
przygotowanie do Doskonaáego
PoĞwiĊcenia siĊ Jezusowi Chrystusowi
przez MaryjĊ wedáug Traktatu Ğw. Ludwika
Grignon de Monfort. Akt Zawierzenia
Maryi odbĊdzie siĊ w UroczystoĞü
Zwiastowania PaĔskiego, 25 marca
o godz. 6:30pm, w koĞciele ĝwiĊtej Trójcy.
Spotkanie organizacyjne bĊdzie miaáo miejsce w niedzielĊ,
19 lutego, po Mszy Ğw. o godz. 4:00pm. w sali parafialnej.
Informacje: Danuta: 773 791 3620, Dorota: 630 395 7893.

SKARBY TRÓJCOWA
Witam nowych parafian:
Marzena i Mariusz Lojowski.
Wszystkim Īyczymy BoĪego
báogosáawieĔstwa.
FILM O ĝW. BRACIE
ALBERCIE CHMIELOWSKIM
Z okazji 100 rocznicy Ğmierci Ğw. brata
Alberta Chmielowskiego Instytut
Dziedzictwa Polskiego zaprasza 19 lutego
na godz. 5:00pm do sali pod koĞcioáem,
na pokaz filmu Krzysztofa Zanussiego pt.:
„Brat naszego Boga”. WstĊp wolny.
STRAĩNICY HONOROWI
POLSKIEGO CMENTARZA WOJSKOWEGO
W NIAGARA-ON-THE-LAKE
19 lutego, po Mszy Ğw.
o godz. 10:00am, w sali
parafialnej odbĊdzie siĊ spotkanie
z przedstawicielami StraĪników
Honorowych Polskiego
Cmentarza Wojskowego
w Niagara-on-the-Lake
w Kanadzie. Grupa powstaáa w 2012 r., jej zaáoĪycielem
byá Stephen Flor - czáonek Kongeresu Polonii
AmerykaĔskiej i druh Andrzej Kawka - czáonek Niagara
Historical Society & Museum. Zadaniem grupy jest
asystowanie w corocznych Pielgrzymkach Polonii
kanadyjskiej i amerykaĔskiej do Polskiego Cmentarza
Wojskowego w Niagara-on-the-Lake, gdzie peáni wartĊ
horonową oraz uczestniczy w paradzie. Grupa bierze
równieĪ udziaá w wielu patriotycznych polonijnych
uroczystoĞciach i wydarzenia w Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych. StraĪnicy Honorowi 30 maja 2015 r. wziĊli
udziaá w promocji ksiąĪki dr. Richarda Merritt: „Training
for Armageddon. Niagara Camp in the Great Wa 19141919”, która zawiera obszerny rozdziaá poĞwiĊcony
szkoleniu Armii Polskiej w Niagara-on-the Lake oraz peánili
wartĊ honorową i asystowali przy skáadaniu wieĔca podczas
historycznej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Polskim
Cmentarzu 9 maja 2016 r.
FESTIWAL ZUP
26 lutego zapraszamy na II Festiwal Zup.
Prosimy przedstawicieli grup o zgáaszanie
swoich propozycji zup do Andrzeja
Wójtowicza pod numer 847 858 7101.
Indywidualne osoby po wczeĞniejszym
zgáoszeniu teĪ mogą przygotowaü zupĊ na Festiwal.
Dochód z tegorocznego festiwalu pragniemy przeznaczyü
na utrzymanie budynku naszej sobotniej szkoáy. Jak juĪ
wczeĞniej informowaáem, obecnie szkoáa nie jest
wynajmowana, gdyĪ dotychczasowemu dzierĪawcy, szkole
Proloque, cofniĊto stanowe fundusze na prowadzenie swojej
dziaáalnoĞci. W tej sytuacji, obecnie parafia musi ponosiü
caákowity koszt koniecznych remontów i utrzymania
budynku. Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli
do udziaáu w festiwalu.

ZA TYDZIEē ODBĉDZIE SIĉ DOROCZNA
KWESTA KATOLICKA 2017
Przypominamy, Īe Doroczna Kwesta
Katolicka jest czymĞ wiĊcej niĪ jednorazową
specjalną kolektą. Jest ona kampanią,
podczas której moĪesz záoĪyü zobowiązanie
spáacane w ratach.
Hasáo tegorocznej Kwesty „Kochaj
bliĨniego swego jak siebie samego” zostaáo
wybrane, aby przypominaü nam,
Īe nasza ofiara na rzecz Dorocznej Kwesty
Katolickiej pomaga dzieáom i posáugom
duszpasterskim finansowanym przez KwestĊ przekazywaü
miáoĞü Boga wielu osobom w naszej parafii, naszej
Archidiecezji i na caáym Ğwiecie.
Kiedy parafia osiągnie swoją docelową, czyli $19,412
w gotówce, to 100% dodatkowo zebranych funduszy
zostanie zwrócone do parafii na zaspokojenie jej wáasnych
potrzeb.
JeĞli otrzymaáeĞ pocztą formularz zobowiązania
finansowego, prosimy wypeániü go i odesáaü
pod wskazany adres lub przynieĞü za tydzieĔ
do koĞcioáa. Dla tych, którzy nie otrzymali formularzy
bĊdzie moĪliwoĞü uzupeánienia i záoĪenia zobowiązaĔ
w koĞciele w nastĊpną niedzielĊ.
DziĊkujemy za rozwaĪenie moĪliwoĞci záoĪenia hojnego
daru poparte modlitwą.
SZKOàA POLSKA - OGàOSZENIE
Polska Szkoáa im. Trójcy ĝwiĊtej
zatrudni nauczyciela nauczania
wczesnoszkolnego. Zainteresowane
osoby proszone są o kontakt z dyrektor
szkoáy Marią Baran, tel. 847 322 8910.
GODZINA MIàOSIERDZIA
I ADORACJA NAJĝWIĉTSZEGO
SAKRAMENTU
Zapraszamy i gorąco zachĊcamy
do uczestnictwa w Godzinie Miáosierdzia
oraz adoracji NajĞw. Sakramentu od godz.
3:00pm do 7:30p w kaĪdy piątek i od godz.
3:00pm do 4:00pm w kaĪdą niedzielĊ.
LEKTORZY - 19 LUTEGO 2017
8:00 A. Bielanski, L. WĊgrzyn, B. Pys
10:00 Z. Sach, A. Wáodarczyk, P. Król
12:15 Bierzmowani - Konsulat
4:00 Rycerze Miáosierdzia BoĪego
8:00 MáodzieĪ
V Niedziela Zwykáa, 5 lutego: $4,748.00
Fundusz remontu sali parafialnej:
$163,171.00
Fundusz remontu gáównych drzwi
koĞcioáa: $64,937.00

Wszystkim Parafianom, Przyjacioáom
i GoĞciom dziĊkujemy za záoĪone ofiary. Bóg zapáaü!

GRUPY PRZY PARAFII
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella
2. Chór „ĝpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm. Prowadzą
Eliza i Arkadiusz Góreccy
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm.
Prowadzą ks. Krzysztof i s. Anna
4. DziĊciĊcy Biblijny Krąg Filmowy - II niedziela miesiąca,
godz. 2:00pm, w bibliotece Szkoáy Polskiej.
Prowadzi s. Anna
5. DzieciĊce Koáa ĩywego RóĪaĔca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Maágorzata
SkowroĔska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
6. DzieciĊca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
7. Jerycho RóĪaĔcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
8. Katecheza dla dorosáych - niedziela w Adwencie i Wielkim
PoĞcie, godz.11:15pm. Prowadzi ks. Proboszcz
9. Koáa ĩywego RóĪaĔca - I sobota miesiąca, godz. 6:30pm.
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
10. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek
11. Krąg biblijny - piątek, godz. 8:15pm.
Prowadzi ks. Wojciech
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesiąca po Mszy Ğw. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
13. Lajkonik
• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm.
Odpowiedzialna Halina Misterka
• Maáy (10-13 lat) - Ğroda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna
Maágorzata àyda
• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm.
Odpowiedzialna Maágorzata àyd
14.Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof
15.Marszaákowie - odpowiedzialny Jan Kandefer
16. MĊĪczyĨni Ğw. Józefa - III sobota miesiąca, godz. 8:00am.
Prowadzi ks. Proboszcz
17.Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.
Prowadzi ks. Krzysztof
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz.
6:30pm.
• Ministranci - piáka noĪna - poniedziaáek, godz. 6:30pm.
18. MáodzieĪ
• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesiąca, po Mszy
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof
• Studencka i Starsza - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Adam
19. Orkiestra DĊta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am.
Prowadzi Kazimierz MurzaĔski
20. Polska Szkoáa im. Trójcy ĝwiĊtej - sobota, godz. 9am1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz.
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Anna
22. Posáuga w kawiarence - odpowiedzialna Helena
àączyĔska
23. Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
24. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
25. Rycerze Miáosierdzia BoĪego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi ks. Adam i Danuta Grabiec.
26. Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanisáawa Ochwat
27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I Ğrody, 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” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
30. Wspólnoty Domowego KoĞcioáa
31.Wspólnota „Rodziny Trójcy ĝwiĊtej” - II niedziela
miesiąca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof
32. Zespóá máodzieĪowy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Krzysztof
33. Zespóá „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
Marzena Wáosek

INTENCJE MSZALNE
12 lutego 2017 - VI Niedziela Zwykáa
8:00 +Stanisáaw BĊdkowski
8:00 ++Michalina, Bolesáaw SzymaĔscy i zmarli
z rodziny SzymaĔskich i SzadziĔskich
10:00 O BoĪe báog. i potrzebne áaski oraz opiekĊ Matki BoĪej
dla rodziny Wójtowicz
10:00 +Tadeusz Kaganek intencja od Īony Marii
10:00 ++Janina, Wáadysáaw i Jerzy Szybist
12:15 O BoĪe báog. i potrzebne áaski dla Michaáa z ok. 18 ur.
4:00 O rozeznanie woli BoĪej i wytrwanie w powoáaniu
dla Michaáa Roguckiego
8:00 +Justyna Paáka, gr. 14
13 lutego 2017 - Poniedziaáek
8:00 Za Īywych i zmaráych parafian
8:00 +Justyna Paáka, gr. 15
8:00 +Helena BrzeziĔski
14 lutego 2017 - Wtorek, Ğw. Cyryla i Metodego
8:00 +Helena BrzeziĔski
8:00 +Justyna Paáka, gr. 16
8:00 O pomyĞlne zakoĔczenie sprawy sądowej
15 lutego 2017 - ĝroda
8:00 +Justyna Paáka, gr. 17
8:00 Za zmaráą WáadysáawĊ Michalczuk w 15 rocznicĊ Ğm.
8:00 ++Liliana i Jan Wojdeáko
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
16 lutego 2017 - Czwartek
8:00 O BoĪe báogosáawieĔstwo dla Anny i Zbyszka w dniu
urodzin
8:00 +Justyna Paáka, gr. 18
3:15 Msza dla Seniorów
17 lutego 2017 - Piątek
8:00 O beatyfikacjĊ o. Ignacego Posadzego
8:00 +Justyna Paáka, gr. 19
7:30 O BoĪe báog. dla byáych, obecnych i przyszáych
czáonków Wspólnoty Jezus z nami i opiekunów
Wspólnoty oraz za zmaráych czáonków Wspólnoty
18 lutego 2017 - Sobota
8:00 O zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla Janusza
z okazji urodzin
8:00 +Justyna Paáka, gr. 20
8:00 +Stanisáaw BĊdkowski
8:00 +Krystyna WrzesiĔska
19 lutego 2017 - VII Niedziela Zwykáa
8:00 DziĊkczynna z proĞbą o dalsze BoĪe
báogosáawieĔstwo dla Wáadysáawa z okazji 81 urodzin
8:00 ++Józefa i Antoni Gromko, Filomena i Henryk
Lewkowski
10:00 +Stanisáaw BĊdkowski
10:00 +Czesáawa Jaskowiak
12:15 ++Maria, Jan Misiaszek, Adolf
12:15 +Eleonora Rogalska w 20 rocznicĊ Ğmierci
4:00 O zdrowie i BoĪe báogosáawieĔstwo dla Marka
Skinderowicz z okazji urodzin
4:00 O BoĪe báogosáawieĔstwo i opiekĊ Matki BoĪej
dla Magdaleny z okazji urodzin
8:00 +Justyna Paáka, gr. 21

