VI NIEDZIELA ZWYKŁA
11. II 2018
INTENCJE MSZALNE

10:00am ++ z rodziny Mioduszewskich
/I.W.Feruś/
12:00pm + Agnieszka Wnęk
/Koło Żywego Różańca/
Poniedziałek/Monday
Wtorek/Tuesday
7:30am za Parafian
Środa/Wednesday
Środa Popielcowa
7:30am
7:30pm o Boże błogosławieństwo w 19 r. ślubu
Czwartek/Thursday
7:30am
Piątek/Friday
Droga Krzyżowa
7:30am
7:30pm + Andrzej Kubiak
/przyjaciele/
Sobota/Saturday
8:00am + Irena Migasiuk
Niedziela/Sunday 18. II.
10:00am za chorych Parafian
/Koło Żywego Różańca/
12:00pm + Zbigniew Krzempek
/siostra/
o zdrowie dla Agnieszki
++ Kazimierz Piotrowski, Jadwiga Kupczak

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 11. II
10:00 – J.Obrzut
12:00 – K.Sieradzińska, M.Michalski
Niedziela – 18. II
10:00 – K.Psurek
12:00 – A.Hawiger, P.Szerszeń

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Maria Boyland, Helena Krzych, Elżbieta Słomińska,
Kasia Sosińska, Wanda Suder, Krystyna Ziętak, Joan
Ziomek, Maria Quas de Penno, Madelyn (Maddie)
Cabatic

DYŻUR W KAWIARENCE
Zachęcamy do dyżurów w Kawiarence, chociaż raz w
roku każda rodzina powinna podjąć taki dyżur. To
niewielki wysiłek (zrobienie kawy i upieczenie ciasta), a
duża pomoc dla dobra wielu. Bóg zapłać!
MSZE ŚWIĘTE DZIECIĘCE - Kontynuujemy Msze Święte z
udziałem dzieci w każdą 1-szą niedzielę miesiąca o
godzinie 12:00. Proszę o zgłaszanie dzieci do czytania
czytań podczas Liturgii Słowa. Najbliższa niedziela 4.III.

KATECHEZY DLA DZIECI PO I KOMUNII ŚW.
- Niedziela g. 11:15 w salce obok plebanii:
18 II, 04 III, 18 III, 08 IV, 22 IV, 06 V, 20 V, 03 VI, 17 VI

LEKTORZY
Spotkanie z lektorami, którzy pełnią zaszczytna
służbę liturgiczną w naszej wspólnocie oraz z tymi,
którzy pragną włączyć się w lektorską posługę w
niedzielę 25 lutego o godzinie 11:00 w kościele.
W piątek 2 marca o godzinie 19:30 będzie
odprawiona Msza Święta w intencji lektorów.
ODWIEDZINY KOLĘDOWE – każdy, kto pragnie
poświęcenia domu (mieszkania) w Nowym Roku
przez kapłana proszony jest o wypełnienie
formularza zaproszeń, który wyłożony jest na
stoliku przy wyjściu z kościoła.

WIELKI POST
14 lutego Środa Popielcowa
W Środę Popielcową i w Wielki Piątek osoby
powyżej 14-tego roku życia zobowiązane są do
przestrzegania postu ścisłego tzn. jeden posiłek do
syta i dwa mniejsze. Nie spożywamy w tych dniach
mięsa. Osoby w podeszłym wieku bądź chore
zwolnione są z tego obowiązku.
W każdy piątek wstrzymujemy się od spożywania
mięsa.
Droga Krzyżowa – w każdy piątek o g.: 19:30
Gorzkie Żale – w każdą niedzielę o g.: 11:40
WIELKOPOSTNY DAR DZIECI DZIECIOM :
W Wielkim Poście dzieci zbierają pieniążki do
własnych skarbonek rezygnując z własnych
słodkości i zabawek aby pomóc biedniejszym
dzieciom.

DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek o godzinie
19:30. Po Drodze Krzyżowej jest celebrowana Msza
św.
16.II. w intencji kobiet
23.II. w intencji dzieci - / obie polskie szkoły/
2.III. w intencji mężczyzn
9.III. w intencji chorych
16.III. w intencji młodzieży - /Schola dziecięca/
23.III. w intencji rodzin - / Kościół domowy/
30.III. w intencji Parafian - (Wielki Piątek)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 16

marca
– 19 marca. Rekolekcje przeprowadzi O. Paweł
Warchoł OFMConv. z Niepokalanowa

Program rekolekcji:

Piątek 16 marca
g.: 18:30 Spowiedź św.
g.: 19:30 Droga Krzyżowa
g.: 20:00 Msza św. z nauką ogólną
Sobota 17 marca
g.:

9:00 Msza św. dla dzieci z nauką

Niedziela 18 marca
g.: 10:00 i 12:00

Msza św. z nauką

Poniedziałek 19 marca
g.: 18:30

Spowiedź św.

g.: 19:30

Msza św. z nauką ogólną

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Niedziela 8 kwietnia
g.:10:00 Msza Św.
g.:11:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
g.:12:00 Główna Msza Św. z wystawionymi
Relikwiami Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II
/Prosimy o liczne przybycie parafian i rodziców z
dziećmi na Mszę Św. o godz. 12, abyśmy jako cała
wspólnota parafialna zacieśnili więź wzajemną i
wspólnie wyrazili wdzięczność za dar miłosierdzia/.
g.: 13:30 Uroczysty świąteczny obiad parafialny
„Święconka” w Sali Parafialnej. /Obiad przygotowuje
Rada Duszpasterska, ale prosimy: o donacje
ciast,
surówek do mięsa, białego żurku, 100 gotowanych jaj
... i pomoc w przygotowaniu sali i podczas obiadu/.
Zapraszamy wszystkich parafian. Bóg zapłać!
g.: 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Spowiedź Św.

Czy katolik może świętować walentynki,
gdy wypadają w Środę Popielcową?
14 lutego 2018 r. katolicy winni zachować powagę dnia,
choć to nie przeszkadza w składaniu sobie życzeń oraz
ofiarowaniu prezentów
Profesor teologii wyjaśnia czy da się pogodzić
rozpoczęcie Wielkiego Postu ze świętem zakochanych, a
jeśli tak, to pod jakimi warunkami.
Wiele osób przeżywa dylemat związany z faktem, że
walentynki obchodzone 14 lutego wypadają w tym roku
w Środę Popielcową, która jest dniem postu ścisłego i
zarazem rozpoczyna okres czterdziestodniowej pokuty.

O tym, jak pogodzić walentynki i Środę Popielcową i
czy to w ogóle możliwe – mówi o. prof. Andrzej
Derdziuk, teolog moralista z KUL, duszpasterz, autor
licznych publikacji naukowych i z zakresu
duchowości chrześcijańskiej.
- Ponieważ w tym roku walentynki wypadają w Środę
Popielcową, to ze względu na ten szczególny dzień
pokuty katolicy winni zachować powagę dnia i choć
nic nie przeszkadza w składaniu sobie życzeń oraz
ofiarowaniu prezentów jako oznak sympatii i miłości,
to jednak powinno się unikać wystawnych przyjęć,
tańców i urządzania imprez rozrywkowych, ze
względu na solidarność z Chrystusem, który zaprasza
nas do modlitwy i postu – wyjaśnia o. Derdziuk.
- Warto zdawać sobie sprawę, że nowa świecka
tradycja wypiera obchodzony od wieków dzień
pokuty, który jest zakorzeniony w Ewangelii i ma
swoje ważne miejsce w refleksji chrześcijanina nad
przemijaniem. Dzień ten jest okazją do
zweryfikowania, na ile Chrystus ma miejsce w moim
życiu zaabsorbowanym licznymi zajęciami w
codziennym zabieganiu. Szczególny dzień rozpoczęcia
Wielkiego
Postu
domaga
się
należnego
potraktowania
Chrystusowego
zaproszenia
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” –
precyzuje profesor teologii moralnej.
Zakonnik nie pozostawia wątpliwości również w
kwestii jedzenia, picia czy zabawy 14 lutego 2018 r. Oznacza to zatem w tym konkretnym przypadku
powstrzymanie się od spożywania pokarmów
mięsnych i picia napojów alkoholowych oraz
hucznych zabaw i urządzanych przyjęć. Jest
dopuszczalne spożycie jednego posiłku do syta i
dwóch nieco skromniejszych./”Gość niedzielny”/

SPOTKANIE Z ZUS-em
Konsulat RP w Waszyngtonie wyszedł z propozycją
zorganizowania spotkania przedstawicieli Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z Polakami
pracującymi i mieszkającymi w USA na temat
świadczeń emerytalno-rentowych. Spotkanie miałoby
miejsce w Waszyngtonie lub w Baltimore.
Osoby zainteresowane wyżej wymienionym tematem
proszone są o niezwłoczny kontakt z p. Małgorzatą
Bondyra pod nr tel. 410-458-1938.
PARAFIALNY WYJAZD NA NARTY
W niedzielę 18-tego lutego 2018 (President's long
weekend) odbędzie się parafialna wyprawa na narty
do Whitetail. Zapisy i informacje: Mike KorwinPiotrowski, email: dc.narty@gmail.com

