Rekolekcje parafialne – Boże Miłosierdzie – 16 – 20 marca 2019
Rekolekcje głosi ks. Jerzy Sęczka z diecezji białostockiej
Nauki w sobotę i w niedzielę na każdej Eucharystii
Poniedziałek – 1800 Nabożeństwo ku czci Świętego Józefa
1830 Eucharystia z nauka Rekolekcyjna
2000 Liturgia Słowa z Nauka rekolekcyjną
Wtorek

– 1800 Nabożeństwo różańcowe
1830 Eucharystia z nauka Rekolekcyjna
2000 Liturgia Słowa z Nauka rekolekcyjną

Środa

– 1800 Nabożeństwo ku czci Nieustającej Pomocy Maryi
1830 Eucharystia z nauka Rekolekcyjna
2000 Liturgia Słowa z Nauka rekolekcyjną

Rekolekcje maryjne – Konferencje w czwartki o 2000, materiały codziennie
wysyłane mailowo. Rozpoczęły 07.03. 2019 ( jest jeszcze możliwość by dołączyć –
należy odsłuchać pierwszej konferencji i podać jeszcze w niedziele emaila na który ma
być wysyłany materiał na każdy kolejny dzień przez 33 dni); Na końcu jest Zawierzenie
Matce Bożej
Polecana lektura: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

„O Naśladowaniu Chrystusa” Tomasza á Kempis
Misterium Męki Pańskiej w naszej parafii. Szukamy osoby chętne do podjęcia się
roli: Narrator, Piłat; Żona Piłata; Jezus; Piotr; Aktor 1; Aktor 2; Aktor 3; Aktor 4; Aktor 5;
Aktor 6; Żołnierz 1; Żołnierz 2; Weronika; Cyrenejczyk; Maryja; Kobieta 1; Kobieta 2;
Dzieci i kobiety; Służba porządkowa trzymająca taśmy przejścia; Ekipa dekoracyjna
Składam serdeczne Bóg zapłać. Dziś Niedziela Funduszu Budowy Kościoła. Zapraszam
by wspierać parafię przez wpłaty na konto: SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001.
Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na naszą parafię na budowę
kościoła. Jeśli ktoś potrzebowałby pomocy w wypełnieniu PITa, proszę o kontakt w
zakrystii.

Przygotowanie do imienin Świętej Rity
10 czwartków
Pozbawiona bliskich Rita kieruje swe kroki do Sióstr
Augustianek z klasztoru św. Marii Magdaleny
w Cascia z prośbą o przyjęcie do wspólnoty. Została
jednak trzykrotnie odrzucona. Powody nie są jasne,
lecz wydaje się, że siostry nie chciały być zamieszane
w spory pomiędzy miejscowymi rodzinami. Dopiero
po pojednaniu zwaśnionych rodzin, które dokonało się
publicznie pomiędzy braćmi męża Rity a jego
zabójcami, Rita zostaje przyjęta do klasztoru. Jak przekazuje tradycja, wstąpienie
dokonało się w sposób tajemniczy: mówi się, że pewnej nocy Rita, jak to miała
w zwyczaju, poszła modlić się na Skale i tam miała widzenie swoich trzech opiekunów
(św. Augustyna, św. Jana Chrzciciela, św. Mikołaja z Tolentino), którzy przenieśli ją
do Cascia, wprowadzając do klasztoru. Gdy siostry zobaczyły ją modlącą się w chórze,
pomimo drzwi zamkniętych, przekonane tym cudownym wydarzeniem przyjęły ją
do klasztoru. Rita miała wówczas około trzydziestu lat. Włączona do wspólnoty wiodła
przykładne życie świętości, praktykując miłość bliźniego, pobożność i liczne praktyki
pokutne, czym wzbudzała podziw u swoich współsióstr.
Zaledwie Rita wstąpiła do klasztoru w Cascii, oczom wszystkich sióstr ukazały się jej
niezwykłe cnoty. Była przykładem doskonałej zakonnicy. Zachowywała wiernie
i z największą troską wszystkie przepisy Reguły zakonnej. Przyjmowała nakazy
przełożonych jako wyraz woli Bożej. Nie uchylała się od obowiązków powierzonych jej
we wspólnocie, aby zamiast tego iść za własnymi pragnieniami, nawet gdy te wydawały
się dobre i właściwe. Jednym słowem była żywym ucieleśnieniem zakonnej reguły:
w postępowaniu Rity można było podziwiać pełne i doskonałe jej wypełnienie
Praktykowana w tym tygodniu cnota: wierność

Ogłoszenia Duszpasterskie 03.03.2019
1. REKOLEKCJE PARAFIALNE będzie głosił już od przyszłej soboty/niedzieli
ks. Jerzy Sęczka z diecezji Białostockiej. Plan na ostatniej stronie informatora.
Można jeszcze zapisać się na rekolekcje maryjne. Informację na ostatniej stronie
informatora.
2. Nabożeństwa Wielkopostne
Droga Krzyżowa –piątek godzina 1745. Zapraszam byśmy zabrali nasze domowe krzyże
Za tydzień zapraszam wszystkich mężczyzn, także ojców z swoimi dziećmi.
Za publiczne odprawienie Drogi Krzyżowej można zyskać Odpust zupełny. Na
końcu Drogi Krzyżowej obrzęd przyjęcia Komunii Świętej.
Gorzkie żale - niedziela godz. 1815
Koronka do Bożego Miłosierdzia piątek 1730 i niedziela 950
Adoracja – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem wtorku) od 17 30 do 1825, w czwartek
o 2000 nieszpory i konferencja maryjna. Repozycja z błogosławieństwem Lourdes.
W każdy czwartek podczas Eucharystii komunia Święta pod dwoma postaciami
Spowiedź – w tygodniu półgodziny przed wieczorna eucharystia w niedziele pól
godziny przed porannymi Mszami Świętymi.
Pismo Święte – zapraszam choć do krótkiej lektury Słowa Bożego, choćby z czytań z
dnia codziennego.
3. Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszej parafii, za naszych sąsiadów i w intencji
wszystkich inicjatyw parafialnych. Po zakończonej Eucharystii Rodzinnej o 1130
będziemy błogosławić dzieci. Dzieci które obchodzą w miesiącu marcu imieniny i
urodziny bardzo proszę o przyniesienie na kartkach napisane imię nazwisko datę
urodzin lub imienin. Będziemy świętować zawsze w ostatnia niedziele miesiąca na
Mszy Świętej Rodzinnej
4. Spotkania
Próba chóru Canticum Oratio we wtorek godzina 1730.
Spotkanie dla wszystkich – charyzmatyczna w poniedziałek godzina 1930 w kaplicy

Intencje Mszy 10 – 17.03.2019

PONIEDZIAŁEK, 11.03.2019
1830 Do Dworu Niebieskiego
WTOREK, 12.03.2019
800 Do Dworu Niebieskiego
ŚRODA, 13.03.2019
1830 Do Dworu Niebieskiego
O potrzebne łaski przez wstawiennictwo Świętej Rity
CZWARTEK, 14.03.2019
Komunia Święta podawana pod dwoma postaciami
Do Dworu Niebieskiego
1830
Śp. Kazimierz Andrzejewski od siostry Bogumiły z synami
PIĄTEK, 15.03.2019
Do Dworu Niebieskiego
17
DROGA KRZYŻOWA
30
18
Śp. Zdzisław Konieczny od Deckertów i Nowakowskich
SOBOTA, 16.03.2019
REKOLEKCJE PARAFIALNE
Śp. Weronikę i Michała Koniecznych i zmarłych z rodziny
Śp. Kazimierza Andrzejewskiego od sąsiadów Popiałkiewiczów i Piekarskich
1630
Śp. Henrykę Kwiatkowską od Adama i Marianny
Do Dworu Niebieskiego
45

NIEDZIELA, 17.03.2019

Katecheza dla przedszkolaków, którzy nie mają religii w przedszkolu w poniedziałek
11.03 o godzinie 1700.
Spotkanie Klubu Seniora SenioRita w środę o 1700 w oratorium.
5. Osoby które zebrały dziewięć pierwszych piątków miesiąca, bardzo proszę o
podejście do zakrystii by złożyć podpis w Księdze czcicieli Serca Pana Jezusa
6. Polecam prasę katolicką.
7. Kiermasz ciuszków dziecięcych 16.03. informację na plakacie. Osoby chętne
zapraszam w piątek o 1915 do pomocy w przygotowaniu i w sobotę o 1200 do
posegregowania dla domu dziecka i domu samotnej matki. Zapraszamy także młodzież
do pomocy.
8. W związku z pytaniami o wolontariat młodzieżowy, który daje możliwość wpisania
punktów na świadectwie kończącym 8 klasę SP. Zakładamy w parafii Parafialno
Młodzieżowe Koło Caritas (PMKC) spotkanie organizacyjne w środę o 1700.
9. Rekolekcje dla dzieci z naszych szkół wraz z zespołem Gospel Joy. Dziękuję tym
osobą które wspomogły by te rekolekcje mogą się odbyć w kwocie 1150 zł.
Życzę dobrej niedzieli, wszystkim solenizantom i jubilatom tego, co piękne i Boże,
Parafianom, przyjaciołom i gościom pięknego tygodnia i wszelkiej pomyślności.

REKOLEKCJE PARAFIALNE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Do Dworu Niebieskiego
Śp. Helenę Władysława Błażejczyk Marianny i Michała Szober
00

8

Śp. Adelę Gaładyk (25 r.śm) Leszka Elżbietę Mariannę Pawła Gaładyków Halinę
Henryka Łuczaków
Sp. Stefana (r.śm) Władysławy, Barbary, Zygmunta Eugeniusza Gałków, Krystyny
Stanisława, Stanisława Oraczów, Stanisława Bartkowiaka Mariana Teresy Kubiaków
zm z rodz. Gałków i Siminiaków
O zdrowie dla Simony Jagła

1000
1130
1815
1900

Z okazji urodzin Aleksandry
Sp. Bożena Konewka (im) od męża z rodziną
Śp. Stanisławę Śmieszalską i zm z rodziny
GORZKIE ŻALE
O zdrowie dla Stanisława
Intencje są odprawiane wg kolejności. Druga i następne intencje, jeśli nie ma dwóch kapłanów
przy ołtarzu, będą odprawiane w najbliższym czasie w dni powszednie, jeśli jest wolna intencja.

