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Msze Święte w naszej parafii: 

 

Codziennie : 17:30 
 

(dodatkowo w  I piątek i I sobo-

tę miesiąca Msza o 7:30) 

 

NIEDZIELA: 

 
7:00 Godzinki do Niepokalane-

go Serca NMP 

 

7:30  Msza Święta 

 

9:00 Msza Święta 

 

11:00 Msza Święta (III niedzie-

la Msza dla dzieci) 

 

18:00 Msza Święta 

 

 

 

 

 

 

 
 
„Chwała Tobie Królu Wieków” 

 

 
Droga Krzyżowa w każdy 

piątek o 17:00 dla dzieci oraz 

o 20:00 dla młodzieży i doro-

słych. 

 

Gorzkie Żale z kazaniem pa-

syjnym w każdą niedziele o 

17:00. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (10.II. 2013): 
1. Dziś 5 niedziela zwykła. W naszej parafii rozpoczyna się nabożeństwo czter-

dziestogodzinne, które potrwa do wtorku. Dziś o godz. 15.00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 
16.00 różaniec w intencji rodzin, o godz. 17.30 nieszpory eucharystyczne. 
Plan adoracji na poniedziałek i wtorek jest wywieszony w przedsionku oraz 
znajduje się w gazetce parafialnej. Zapraszamy do wspólnej i indywidualnej 
adoracji Pana Jezusa. 

 
2.     W poniedziałek różaniec w intencji zmarłych o godz. 17.00. 
 
3.     We wtorek nabożeństwo do św. Ojca Pio o godz. 17.00. 
 
4. W środę przypada Środa Popielcowa. Rozpoczyna się w całym Kościele okres 

Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i umartwienia. W tym czasie katolicy 
nie uczestniczą w zabawach i dyskotekach. Msze św. w tym dniu z obrzę-
dem posypania głów popiołem o godz. 7.30, 9.00 i 18.00. O godz. 17.30 na-
bożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W środę obowiązuje post 
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 
5.     W czwartek przypada święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, 

patronów Europy. 
 
6.     Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci w piątek o godz. 17.00, dla doro-

słych i młodzieży  o godz. 20.00. 
 
7.     W przyszłą niedzielę nie będzie składki na potrzeby parafii. Natomiast bę-

dziemy zbierali po każdej Mszy św. ofiary do puszek w przedsionku kościo-
ła na leczenie chorej dziewczynki Klaudii z pobliskich Pisarzowic. Ma sie-
dem lat i cierpi na nowotwór złośliwy. Ostatnią szansą skutecznego lecze-
nia jest kuracja w klinice w Niemczech. Koszt tego leczenia wynosi 600 ty-
sięcy zł. W naszej diecezji trwa akcja pomocy dla Klaudii. Zwracamy się z 
prośbą w imieniu jej rodziców o pomoc ze strony naszych parafian. 

 
8.     W tym tygodniu trwa 46. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

 
9.     Prasa katolicka znajduje się na półce pod chórem. Polecamy nowy 

numer Głos Ojca Pio oraz tygodnik dla młodzieży Droga. 
10. W środę kancelaria parafialna nie będzie czynna. 

W ostatnim czasie odeszli od nas : 
 

† Andrzej Ząbek (56 l.) 

REDAKCJA: 

KAROL MARKOWSKI 

MARCIN STOPKA 

 

luzepazcontakt@op.pl 
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POMOC DLA KLAUDII !!! 
Już w najbliższą niedziele w naszej parafii odbędzie się zbiór-
ka do puszek na rzecz chorej Klaudii. Ponadto można  również 
nada wpłacać pieniądze na konto Szczegółowe informacje o 
akcji są dostępne na naszej stronie internetowej. 
 
Fundacja „Iskierka” 
00-838 Warszawa 
Ul. Prosta 51 

30 1050 1588 1000 0023 0342 1412 
Na hasło: KLAUDIA PAJĄK 

 

Nabożeństwo 40-sto godzinne! 

W niedziele w naszym kościele rozpocznie się tradycyjne 

nabożeństwo 40-sto godzinne i potrwa ono, aż do wtorku. 

Niedziela: 

15:00 - koronka do Bożego Miłosierdzia 

16:00 - adoracja wspólna 

17:00 - różaniec w intencji rodzin 

17:30 - nieszpory 

Poniedziałek: 

15:00 - koronka do Bożego Miłosierdzia 

16:00 - adoracja wspólna 

17:00 - różaniec w intencji zmarłych 

17:30 - nieszpory + Msza św. 

Wtorek: 

15:00 - koronka do Bożego Miłosierdzia 

16:00 - adoracja wspólna 

17:00 - nabożeństwo do św. Ojca Pio 

17:30 - nieszpory + Msza św. 

Oglądaj transmisje z FATIMY! 
 

W niedziele (17.02.2013) w sanktuarium fatimskim przeby-
wać będzie pielgrzymka z naszej wspólnoty.  
O godzinie 8:00 naszego czasu ks. Piotr Leśniak odprawi 
Mszę Świętą za wszystkich parafian. Transmisje z tego wy-
darzenia będzie można obejrzeć „na żywo” w portugalskim 
serwisie:  www.santuario-fatima.pt .  

 
Bezpośredni link znajduje się a naszej stronie internetowej 

Jakub potrzebuje naszego wsparcia! 
Kuba ma 4 lata i od drugiego roku życia choruje na rzadką chorobę 

mięśni - niedowład spastyczny. Przez tę chorobę nie może samodziel-

nie chodzić. Jedynym ratunkiem dla mieszkańca Kóz jest codzienna, 

bardzo kosztowna rehabilitacja. Rodzice Jakuba przeznaczyli na jego 

leczenie wszystkie środki, lecz to jeszcze za mało. Kuba powiedział: 

„Wierzę w to, że będę mógł sam przyjść do tych dobrych ludzi i bar-

dzo im podziękować.”  

 

Mogą Państwo przekazać 1% podatku: 
 numer KRS: 0000037904 

 cel szczegółowy 1%: 18938 Mazur Jakub Kozy 

 

Wpłaty można także kierować bezpośrednio na subkonto synka: 
 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa  

BANK BPH SA O/WARSZAWA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem: 18938 Mazur Jakub Kozy - darowizna na pomoc i ochro-

nę zdrowia. 


