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Moi Kochani ! Rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2019. Pragniemy przeżywać
ten czas, który jest Darem z Bogiem jako Wspólnota Wiary, Nadziei i Miłości.
Wszystkim Wam życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Bożej i natchnień
Ducha Świętego.
Odwiedzamy Was też już po kolędzie, wdzięczni jesteśmy za te spotkania i
wspólną modlitwę oraz składane ofiary na cel jakim są nasze nowe witraże. Pierwszy z
nich jest już gotowy - jak tylko zostanie spłacony, będziemy podpisywali umowę na
wykonanie drugiego okna. Projekt został już wykonany jeszcze musi zostać
zatwierdzony przez komisję Budownictwa Sakralnego naszej diecezji. Mogę już
zdradzić, że witraż będzie przedstawiał św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i sceny
biblijne z życia św. Józefa. Za wszelką pomoc i ofiary oraz życzliwość składamy
serdeczne Bóg Zapłać!
Ks. Proboszcz.
STATYSTYKA
SAKRAMENTALNA 2018
r.

ROK 2018 w parafii

Podczas liturgii na zakończenie Starego
Roku, dziękujemy wspólnie Bogu za
otrzymane łaski i wspominamy
wydarzenia, które miały miejsce w Naszej
Wspólnocie w mijającym roku.
- sakrament chrztu św. w naszej
Parafii przyjęło - 27 dzieci. W roku
2017 Chrzest przyjęło 12 dzieci.
- do I Komunii św. przystąpiło - 28 dzieci w

roku 2017 - 35 dzieci.
- sakrament bierzmowania przyjęło - 14 młodych ludzi w roku 2017 - 12
osoby.
- sakrament małżeństwa przyjęło - 10 pary, rok wcześniej było par 6.
- do Pana odeszło - 45 naszych Parafian, w roku 2017 - 31 osoby.
Za naszych zmarłych módlmy się: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Intencje mszalne od 07-20.01.2019
PONIEDZIAŁEK 07.01.2019
7.30 - I Za + Malwinę Krzak (p)
II Do Dzieciątka Jezus w int. Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej Parafii.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 08.01.2019
7.30 - Msza św. i Nowenna do MBNP
I 1. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże i zdrowie
w int. Stanisława Nowak, Danieli Ociepskiej z ok. urodzin od Caritasu.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. O zdrowie w p. int.
II W int. ++ Dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
--------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 09.01.2019
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Do Dzieciątka Jezus i przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze
błog. Boże, zdrowie i opiekę w int. syna Stefana z ok. 50 rocz. urodzin oraz w int. całej rodziny.
II Za poległego dziadka Karola i ++ z pokr.
-------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 10.01.2019
7.30 - I Za śp. mamę Walerię w rocz. Śmierci + teścia Wacława ++ z rodziny.
II Do Dzieciątka Jezus i przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze
błog. Boże, zdrowie i opiekę w int. Rodzin Pawlik, Węgrzyn i Citak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 11.01.2019
7.30 - I Za ++ śp. z rodzin Pawlik, Rajca, Kośmider, Węgrzyn, Ciatak, Adamik.
II wolna
--------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 12.01.2019
7.30 - Za + Joannę Marciniak (p)
18.00 - Do Dzieciątka Jezus i przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o
dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę w int. Pawła Kośmider z ok. urodzin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13.01.2019
7.30 - Za + mamę Annę Makowską ++ dziadków Katarzynę, Józefa Pietrek ++ z rodziny.
8.45 - w j. Niem. Do Dzieciątka Jezus w int. żyjących członków Mniejszości Niemieckiej w
Blachowni i za ++ o radość nieba.
10.00 - Za ++ rodziców Józefa i Władysławę ++ rodziców Ryszarda i Anielę Czekała ++ Henryka i
Anielę Swaczyna ++ trzech braci.
11.30 - I Do Dzieciątka Jezus w int. Rodzin naszej Parafii które odwiedziliśmy po kolędzie w
minionym tygodniu.
II Za ++ Rozwitę i Pawła Habiciak ++ Zygfryda, Konstantynę, Annę, Józefa Mrozek ++ Jana i Martę
Lewicki ++ Ernesta i Ingeborgę Bienia ++ z pokr. Glomb, Mrozek i Habiciak.
15.15 - Nieszpory.
16.00 - Za + mamę Zofię Biernacką ++ z rodziny z obu stron.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 14.01.2019
7.30 - I Za śp. Kazimierza Czekajło (p)

II Za ++ Karola i Marię, ++ Helenę, Marię i Gintera + Józefa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 15.01.2019
7.30 - Msza św. i Nowenna do MBNP
I 1. W int. Dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże i zdrowie
w int. Lucjana Grabiec, Teresy Szymańskiej, Bogumiły Misiak, Gotfryda Konieczko i Bronisławy
Kowalskiej z ok. urodzin od Caritasu.
II O opiekę Bożą i Boże błogosławieństwo i zdrowie na Nowy Rok dla wnuków Pawła i Mateusza z
rodzinami dla wnucząt Malwiny, Pameli Tałan od babci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 16.01.2019
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za śp. Jacka Krawiec w 4 rocz. śmierci.
II Za śp. Franciszka Jakubczyk
-------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 17.01.2019
7.30 - I Za + Martę Lazar ++ z pokr.
II wolna
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 18.01.2019
7.30 - I Za ++ Annę, Józefa i Wojciecha ++ z rodzin Wojdyła + Antoniego Lewczak
II wolna
--------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 19.01.2019
7.30 - Za + Joannę Marciniak (p)
18.00 - I Za + Andrzeja Warciak + Anastazję Warciak ++ Zofię i Jana Mistygacz ++ z pokr.
II O radość nieba dla ++ rodziców Józefa i Cecylii w rocz. śmierci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II NIEDZIELA ZWYKŁA 20.01.2019
7.30 - Za ++ dziadków Celinę i Aleksandra Domalewskich od wnuków.
10.00 - Za + męża, ojca i dziadka Krzysztofa Hus ++z rodziny.
11.30 - I Do Dzieciątka Jezus w int. Rodzin naszej Parafii które odwiedziliśmy po kolędzie w
minionym tygodniu.
II Przez wstawiennictwo Matki Boskiej i św. Jana Pawła II o życie wieczne dla śp. Marii Harasim w 6
rocz. Śmierci od dzieci, wnuków i prawnuków.
15.15 - Nieszpory
16.00 - Za śp. Mamę i babcię Mariannę Bracha w 3 rocz. śmierci za ++ z rodziny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

U progu nowego roku kalendarzowego 2019 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą
miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia
Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się
naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny,
niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas
prowadzi. Zachęcamy więc do zamawiania Mszy świętych za
wasze rodziny. Myślę że każda rodzina chrześcijańska powinna
Mszę św. za swoich członków na początku każdego nowego roku
ofiarować. Pomyślcie o tym...

Pielgrzymka Polska - Litwa
Gietrzwałd, Święta Lipka - Wilno, Sejny, Wigry,
Studzieniczna, Sokółka, Św. Woda - Warszawa
3-7 Czerwiec 2019 r.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do sanktuariów północnej
Polski i na Litwę (Wilno).

Cena 940 PLN obejmuje:
- przejazdy autokarem (DVD, WC, napoje za zł, klimatyzacja)
- 4 noclegi (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami)
- 4 śniadania - 4 obiadokolacje
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL, NNW
Szczegółowe informacje i zapisy u księży w parafii ii na stronie
internetowej.

