
5 lutego 2023 r. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:30 odbędzie się comiesięczne spotkanie 

Wspólnoty Żywego Różańca w sali św. Cecylii na plebanii. 

2. Przewidziana na dzisiaj katecheza dla rodziców dzieci przygotowujących się 

do przyjęcia I Komunii św. z przyczyn losowych nie odbędzie się. Następna 

katecheza po Mszy św. o godz. 12:30 odbędzie się 19 lutego. 

3. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia będziemy celebrowali: 

▪ w poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i 

Towarzyszy 

▪ w piątek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 

4. W sobotę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji o 9.30 

odbędzie się Msza św. w intencji osób chorujących z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych i błogosławieństwem lourdzkim. 

5. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie miała charakter gospodarczy. 

6. Osoby planujące zawrzeć sakramentalny związek małżeński w tym roku 

zapraszamy na „Weekend dla narzeczonych”, który odbędzie się w dniach 10-

12 lutego 2023 r. w Osiu. Udział w tym programie jest obowiązkowym 

elementem przygotowania do ślubu. Szczegóły i zapisy na stronie 

www.ewangelizacjapelplin.pl. 

7. W dniach 24-26 lutego 2023 r. w Białogórze odbędą się rekolekcje sprzyjające 

wzmacnianiu więzi małżeńskiej. Spotkania Małżeńskie zawierają warsztat 

dialogu małżeńskiego, w który wprowadzają uczestników pary małżeńskie 



oraz księża. Zgłoszenia przyjmują państwo Iwona i Krzysztof Dolewa w 

godzinach od 17:00 do 20:00 (tel.: 781 970 770; e-mail: 

spotkaniapelplin@gmail.com). Więcej informacji znajduje się na stronie 

www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl oraz w gablocie. 

8. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych:  

▪ śp. Kazimierza Kilkowskiego, l. 67 z Nowego 

▪ śp. Zbigniewa Szmit, l. 70 z Kamionki 

▪ śp. Zenona Moczyńskiego, l. 69 z Przyn 

▪ śp. Piotra Ogana, l. 85 z Nowego 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

DOTRZYMAĆ SŁOWA 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic 

się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie 

zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła 

wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 

widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». (Mt 5, 

13-16) 

HISTORIA OBJAWIEŃ W LOURDES  

11 lutego 1858 r. wraz z siostrą i przyjaciółką Bernadetta Soubirous wyszła z domu 

zebrać drewno na opał nad rzekę, w okolicach groty, poniżej skały Massabielle. 

Przechodząc przez rzekę poczuła podmuch wiatru. Odwracając głowę w stronę 

polany ujrzała Panią ubraną w biało-niebieskie szaty, w ręku trzymała różaniec. 

Bernadetta wystraszyła się, gdyż sądziła, że jest to zjawa. Ze strachu zaczęła 

odmawiać różaniec. Kończąc spostrzegła, że piękna Pani zniknęła. 

W niedzielę 14 lutego Bernadetta, wraz z przyjaciółkami wróciła do groty. Uklękła 

i zaczęła odmawiać różaniec. Po odmówieniu pierwszej dziesiątki ujrzała tę samą 

Panią. Pokropiła Ją wodą święconą. Im bardziej kropiła, tym bardziej Pani 

uśmiechała się. Maryja po raz pierwszy przemówiła podczas trzeciego objawienia. 



Maryja prosiła Bernadettę o to, aby przychodziła na to miejsce przez kolejne 15 

dni. Dziewczynka zgodziła się. Podczas tych 15 dni wizjonerka otrzymała 3 

tajemnice, których nie mogła ujawnić. Maryja w kolejnym objawieniu (24 lutego 

1858 r) prosiła o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników. Kolejnego dnia 

Maryja prosiła świat o pokutę. Później kazała Bernadetcie zjeść roślinę, która tam 

rosła, iść do źródła i obmyć się wodą. Dziewczynka poszła na wskazane miejsce. 

Zaczęła drążyć ziemię. W tym miejscu odkryła źródło, które nigdy nie wyschło i 

stało się narzędziem wielu uzdrowień. 

W kolejnym objawieniu wizjonerka zapytała Panią kim jest. Odpowiedziała, że 

jest Niepokalanym Poczęciem. Ostatnie spotkanie z Maryją miało miejsce 16 lipca, 

wraz z rzeszą modlących się ludzi. Bernadetta ujrzała Maryję po raz ostatni z 

twarzą piękniejszą niż zwykle. 

Objawienia Maryi w Lourdes zostały zatwierdzone 18 stycznia 1862 roku przez 

biskupa diecezji Tarbes, J.E. Laurence’a, jako autentyczne i nie budzące 

wątpliwości. W Lourdes po dzień dzisiejszy kwitnie ruch pielgrzymkowy, a 

Maryja uzdrawia modlących się, na co wskazują liczne cuda i świadectwa. 

INTENCJE MSZALNE  

 
Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy | 

Poniedziałek, 6.02.2023 r. 

7:00 + Zbigniewa Szmit – int. od Zakładu Pogrzebowego „Hades” 

18:00 + Konrada Grzona – int. od Zakładu Pogrzebowego „Hades” 

 | Wtorek, 7.02.2023 r. 

7:00 
+ Ryszarda Jachowskiego, Halinę i Tadeusza Kotlewskich oraz siostrę 

Danutę 

18:00 
+ Leszka Dzwonkowskiego w 16. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny 

+ Grażynę Piór – int. od Zakładu Pogrzebowego „Orkus” 

 | Środa, 8.02.2023 r. 

7:00 + Zenona Moczyńskiego – int. od uczestników pogrzebu 

18:00 
+ Irenę Trepkowską w 8. rocznicę śmierci 

+ Wacławę Gełdon z okazji urodzin – int. od koleżanek 

 | Czwartek, 9.02.2023 r. 

7:00 + Piotra Ogan – int. od uczestników pogrzebu 



18:00 

+ Janinę Mellentin w 1. rocznicę śmierci 

+ Marlenę Boczek w 36. rocznicę śmierci i Lecha Boczek w 2. rocznicę 

śmierci 

 Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy | Piątek, 10.02.2023 r. 

7:00 
+ Mirosławę Dembek 

+ Brata Józefa oraz rodziców Cecylię i Mariana Słomińskich 

18:00 
+ Marka Chyła w rocznicę śmierci 

+ Eugenię w 3. rocznicę śmierci i Kazimierza Góreckich 

  Sobota, 11.02.2023 r. 

7:00 + Zbigniewa Szmit – int. od uczestników pogrzebu 

9:30 Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i błog. lourdzkim 

18:00 

+ Bronisławę i Romana Wolszlegier, Anielę i Feliksa Miś oraz Genowefę i 

Mieczysława Dębek 

+ Martę Deutscher w dniu urodzin 

 VI Niedziela zwykła | Niedziela, 12.02.2023 r. 

6:30 + Bronisława, Antoninę, Stanisława i Leszka Sajdutko 

8:00 
+ Darię – int. od narzeczonego Michała 

+ Gertrudę i Stanisława Glinieckich oraz Elżbietę Makowską 

9:30 

+ Męża Ewalda w 4. rocz. śm. i Agnieszkę Kipka oraz Pawła i Zofię Powalskich 

+ Zofię i Józefa Krupa 

+ Jadwigę i Mieczysława Kazubowskich oraz Janinę i Henryka Strehlau 

11:00 

+ Danutę w 3. rocznicę śmierci i Bogusława Olkowskich 

+ Ryszarda Kamińskiego z okazji urodzin 

O dar życia wiecznego dla rodziców, teściów, dziadków i pradziadków 

Jadwigi i Brunona Gus oraz Zbigniewa i Rafała Gus z okazji 2. rocznicy 

śmierci Jadwigi 

12:30 

O dar nieba dla Marii i Kazimierza Zgubińskich 

W podziękowaniu za zdrowie i wszelkie łaski oraz o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla babci Teresy 

17:00 + Mieczysława Zmurek w 4. rocznicę śmierci 

 


