
 

 
 

30/01/2022 IV Niedziela Zwykła - św. Hiacynty, dziewicy 
 07:00 + Edwarda Łągwa (11 r. śm.) i zm z rodz. Łągwów 
 09:00 + Ksenię i Tomasza Kowalczuków, Franciszkę i Mikołaja Wakuła 
 10:30 Za parafian 

 11:50 Modlitwa za dzieci - prowadzi wspólnota "Matki w Modlitwie" 
 12:00 + Jana Musza (2r.) i Tadeusza Musza (6r.) 

 12:50 Spotkanie matek dzieci przygotowujących się do I komunii AD 2022 
 15:00 Koronka do Bożego miłosierdzia - prowadzi wspólnota Matek w Modlitwie 

 15:10 O lepszy świat dla dzieci i młodzieży - Matki w Modlitwie 
 18:00 + Władysława Ptaszyńskiego ( 5 r.), rodziców obojga stron oraz Zofię Ptaszyńską i 

Tomasza Skrzypka 
 18:50 Adoracja Eucharystyczna w ciszy do 21:00 

( możliwość skorzystania z sakramentu pokuty ). 

O 20:45 indywidualne błogosławieństwo eucharystyczne. 
31/01/2022 Poniedziałek - Wspomnienie św. Jana Bosko 

 07:00 Dziękczynna za otrzymane łaski 
 07:00 + Andrzeja Rakowskiego - od Hani i Radka z rodziną z Wałbrzycha 
 07:00 + Krystynę Borkowską - of. Koleżanki z pracy Iwony Sawickiej 

 17:00 Spotkanie kandydatów na ministranta 
 18:00 + Zofię, Jana, Waldemara Hamziuk 
 18:00 + Czesława Gozdeckiego 4r., Jadwigę Gozdecką 

01/02/2022 Wtorek - św. Brygidy z Kildare 
 07:00 Dziękczynna za otrzymane łaski 
 07:00 + Bogdana Łukaszewicza i zm. z r. Sadlaków i Łukaszewiczów 
 07:00 + Grażynę Michaluk ( 3 r.) 

 16:45 Spotkanie zelatorów Kółek Różańcowych - sala bł. Karoliny 
 18:00 + Agnieszkę i Romualda Żukowskich i ich rodziców, Andrzeja Żukowskiego 
 18:00 + Bronisława Piwniczuka (1r.) 

 18:40 Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca - spotkanie formacyjne w kościele 
 

  



 

02/02/2022 Środa - święto Ofiarowania Pańskiego 
 07:00 Błagalna o dar uzdrowienia dla Adriana i Boże prowadzenie dla lekarzy 
 07:00 + Stanisławę, Józefa, Apolinarego Gryglickich oraz Annę, Antoniego, Jana Zaprzaluków i 

zm. z ich rodzin 
 07:00 + Zofię Juszywską 
 10:30 + Mariannę i Ignacego Konczal, zm. z r. Konczalów i Bajuków 

 16:45 Ministranci Młodsi - spotkanie formacyjne w kościele 
 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny 
 18:00 Dziękczynno - błagalna o dary Ducha Świętego dla nas, Ojczyzny  

i świata całego 
03/02/2022 Czwartek -św. Błażeja, biskupa i męczennika 

 07:00 + Stefana Mazuruka ( 1 r.) 
 07:00 + Bogdana ( 34 r.), Bronisławę, Józefę 

 18:00 Dziękczynna za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, o dary Ducha Świętego dla Ojca 
Świętego Franciszka, kapłanów i osób konsekrowanych, o liczne i święte powołania 

 18:00 Dziękczynno - błagalna za Daniela w 21 r,. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Najświętszej 

 18:00 + Witolda Kozieradzkiego ( 20 r.), Stanisławę i Mieczysława  
Kozieradzkich i zm. z rodziny 

 18:30 GODZINA ŚWIĘTA 
04/02/2022 Piątek - św. Joanny de Valois 

 07:00 + Mieczysława Suwalskiego ( 19 r.) 
 07:00 + zmarłych rodziców: Jana i Leokadię 

 9:00 Odwiedziny chorych 
 15:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Koronka do Bożego Miłosierdzia z czytaniem 

wypominek, o 15:55 Litania do Najświętszego Serca Jezusowego z racji I piątku miesiąca 
 16:00 W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy nasze, naszych 

rodzin, Ojczyzny i świata całego 
 18:00 + Józefa Grzywaczewskiego ( 1 r.) 
 18:00 + Krystynę Halinę Borkowską - sąsiedzi z klatki 

 18:50 Spotkanie ministrantów starszych 

05/02/2022 Sobota - Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy 
 07:00 W intencji zadośćuczynienia za zniewagi i obelgi wobec Niepokalanemu Serca Maryi, 

obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu Maryi 
 07:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Krzysztofa Kajki w 9 r. urodzin 

 07:00 O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Leona 
 07:30 Adoracja, różaniec i medytacja z racji I soboty miesiąca 
 10:00 Katecheza przygotowująca do chrztu dla rodziców naturalnych  

i chrzestnych - sesja I - sala bł. Karoliny 
 12:00 Eucharystyczny Ruch Młodych - sala bł. Karoliny 

 18:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marceliny z racji 3. rocznicy urodzin 
 18:00 + Teodozję Żybura ( 7 r.), zm. z r. Przechodaj, Michała Dmitryjuka, zm z r. Danieluk 
 18:00 + Pawła Trochimiuka ( 3 r.) 

 18:55 Katechezy przedmałżeńskie – sesja I ( sala bł. Karoliny ) 
  



 

06/02/2022 V Niedziela Zwykła - Wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 
 07:00 + Edwarda, Danielę w 53 r., Annę, Jarosława i rodziców obojga stron 
 09:00 + Franciszka i Mieczysława Sadkowskich 
 10:30 Za parafian ( poza parafią ) 
 10:30 Dziękczynna w 2 r. utworzenia Kółka Różańcowego Kobiet bł. Karoliny Kózkównej, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo dla sióstr przez wstawiennictwo patronki 
 11:50 Modlitwa za dzieci - prowadzi wspólnota "Matki w Modlitwie" 

 12:00 Dziękczynno-błagalna w 8 r. urodzin Ignacego 

  Podczas Mszy św. o 12:00 błogosławieństwo i przekazanie dzieciom medalików 
 18:00 W intencji członków Kółka Różańcowych 
 18:50 Adoracja Eucharystyczna z racji I niedzieli miesiąca. 

 

Zakończyliśmy planową część wizyty duszpasterskiej. Najbliższy czas to czas 
„dogrywek”. Jesteśmy otwarci na wszelkie zgłoszenia, zaproszenia. Różne są koleje 
losu. Zdajemy sobie sprawę, że czasem takie doświadczenia jak kwarantanna czy 
nieoczekiwane wyjazdy krzyżują nawet najlepsze plany. Bardzo nam zależy na 
odwiedzinach każdego z  parafian a w sposób szczególny na odwiedzeniu rodzin, 
które przygotowują się do I komunii dzieci lub bierzmowania. 
Kolędę można umawiać telefonicznie – 508 069 855 

 

Wspomnienie św. Błażeja ( 3 lutego ) czwartek 

Był biskupem Sebasty, miasta położonego na terenie dzisiejszej Turcji. Umarł on jako 

męczennik około roku 316. Tradycja przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie 

wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Podczas Mszy św. za wstawiennictwem św. Błażeja 

modliliśmy się do Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Na 

zakończenie Mszy świętej będziemy mogli otrzymać specjalne błogosławieństwo połączone z 

prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. 

Wspomnienie św. Agaty – 5 luty ( sobota ) 

Kościół oprócz sakramentów ma także wielkie bogactwo sakramentaliów. Są to takie 

szczególne znaki, które mają nas przybliżyć do Boga. Jednym ze zwyczajów jest błogosławienie 

chleba ku czci św. Agaty. Kim była? Chrześcijanką, młodą dziewczyną, która ślubowała Panu 

Bogu dziewictwo. Nie spodobało się to namiestnikowi Sycylii, gdzie żyła Agata. Był także inny 

powód jej męczeństwa. Jako chrześcijanka nie chciała oddać czci bogom powszechnie uznanym 

w Cesarstwie Rzymskim. Zamknięto ją najpierw w domu publicznym, a potem poddano 

torturom. Zginęła w okrutnych mękach leżąc na rozżarzonych węglach. 

Św. Agata jest patronką, która chroni od pożarów i niebezpieczeństwa ognia. Doświadczyli tego 

mieszkańcy Sycylii, gdy rok po jej śmierci wulkan Etna groził zniszczeniem całej Katanii. Jedni 

mówią, że to welon, który nosiła święta powstrzymał lawę i zmienił jej kierunek, inni, że tablica 

marmurowa, która była na jej grobie. 

Św. Agata jest także orędowniczką zawodów, które mają do czynienia z ogniem, m.in. piekarzy. 

Stąd właśnie chleb św. Agaty. Mówimy, że ktoś jest dobry jak chleb. Imię Agata z greckiego 

dosłownie znaczy „dobra”.  

Błogosławiony 5. lutego chleb chronić ma nas przed ogniem. Jest także zabierany w podróż, 

aby ułatwić rozłąkę, ponieważ tęsknota za domem, niczym ogień, pali serca i św. Agata ma 

pomóc ten ogień ugasić. 



 

 


