Głos z Parafii
AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
(na prośbę Księży Biskupów ten Apel zostanie uroczyście odczytany we wszystkich
polskich parafiach—8 września, podczas każdej Mszy Świętej)
O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławid Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego,
którego niebiosa ogarnąd nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieostwo, osoby życia
konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzied na Twoją prośbę. Pragniemy, z Bożą pomocą –
na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowid jeden, nawracający się
nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy
żyd w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba. Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynid
wszystko co niezbędne, by bronid godności kobiety i wspomagad małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronid
związku małżeoskiego ustanowionego przez Boga i nie dawad posłuchu podszeptom
złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą
miłośd, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym. Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę-te życie Jezusa a teraz uczysz
nas, jak troszczyd się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważad za największą
ła-skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stad na straży poczętego życia,
aby każdy człowiek mógł wzrastad w pokoju i bezpieczeostwie we własnej rodzinie.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze –
będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by
duchowieostwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijaoski styl życia –
przyczyniad się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli
na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” ( J 14, 6).
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Przyrzekamy uczynid wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.
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Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyd
z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.
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Drodzy Parafianie...
Czas tak szybko mija. Za nami dwa miesiące wakacyjnego odpoczynku,
czasu urlopów i rodzinnych wyjazdów. W naszym tak zabieganym świecie potrzebny jest moment, kiedy każdy z nas musi powiedzied „stop” i na chwilę zatrzymad się, popatrzed na otaczający nas świat.
Wiele się w tym czasie działo. Miesiąc sierpieo to okres, kiedy dużo
osób wybierało się na piesze pielgrzymki do Częstochowy, aby u Tronu Matki
wypraszad dla siebie i innych potrzebne łaski. Wędrowanie to wielki dar, nie
tylko dlatego, że dane nam jest przeżywad tam rekolekcje. Na pielgrzymce człowiek żyje dzięki łaskawości Boga. To On troszczy się o człowieka.
Jakże wymowne w tym miejscu są słowa, jakie wypowiedziała jedna
z uczestniczek Światowych Dni Młodzieży: „Panie Jezu, nie idź przede mną, bo
za Tobą nie nadążę. Nie idź za mną, bo nie będę Cię widziała. Idź obok mnie,
złap mnie za rękę i mnie prowadź, mój Przyjacielu...”
Wszelkie dobro, jakiego doświadczamy jest prezentem od Pana Boga.
To Boża Opatrznośd stawia na naszej drodze konkretnych ludzi niosących przed
nami latarnię nadziei i dobra. Nic nie dzieje się przypadkiem. W życiu nie ma
bezsensownych splotów okoliczności. To Bóg te okoliczności splata. A skoro
tak, to nie pozostaje nam nic innego, jak dziękowanie Mu za każde nawet najmniejsze dobro, którego jesteśmy udziałem.
Bóg dał nam czas. Czas, to prawdziwy skarb... Czas to moment, kiedy
Bóg mówi do Ciebie, ale czy ja chcę usłyszed Jego głos?...
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Intencje mszalne
04 – 10 września 2017 r.

Intencje mszalne
11 – 17 września 2017 r.

Poniedziałek, 04 września
7:00 + Teresa Mikołajczak, int. rodziny Gamalczyków z Wiktorowa
7:00 + Roman Wieczorek, int. siostry Zofii z mężem i rodziną
8:00 Msza Święta z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego
17:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA
Wtorek, 05 września
7:00 + Józef Stępioski, int. syna Wiesława z żoną
7:00 + Bogdana Ziarkowska, int. Jana i Elżbiety Ziarkowskich z córkami i wnuczkami
17:00 + Anna Miętkiewicz, int. Anny i Dominika Poczekajewicz z córkami
Środa, 06 września
7:00 + Janina Majchrzak, int. Zakładu Pogrzebowego Honoraty Pankowskiej z Izbicy Kuj.
7:00 + Marianna Szanecka, int. syna Romana z żoną
17:00 + Benedykt Niedośmiałek, int. Andrzeja i Wandy Deres z rodziną
Czwartek, 07 września
7:00 + Zbigniew Lubioski (1 r. śm.), int. dzieci: Mariusza i Ireny
7:00 + Irena Cyranowska, int. wnuka Kamila z Kasią i Amelką
17:00 + Zdzisław Wielgopolan, int. rodziny Michalaków z Żarowa
Piątek, 08 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
7:00 + Izabela Bąk, int. rodziny Skoczylasów z Zielonej Góry
9:00 + Marianna Krzemioska (29 r. śm.), int. syna
17:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA
Sobota, 09 września
7:00 + Franciszka Kowalczyk, int. rodziny Trafnych
7:00 + Tadeusz Stępioski, int. kuzyna Zbigniewa z rodziną
16:00 ŚLUB: Joanna Rybczyoska i Mateusz Barczyoski
17:00 ŚLUB: Malwina Niedziółka i Przemysław Woźniak
23. niedziela zwykła, 10 września
7:00 + Jadwiga Sadowska, int. od teściowej Jagodzioskiej z córkami
9:00 + Józef Sołtysioski, int. syna Juliana
10:15 + Kazimierz Konopioski, int. Andrzeja i Jolanty Kędzierskich
11:00 + Marianna i Zygmunt Balcer, Stefania Stawicka, int. córki (Pustynia)
12:00 Za Parafian
16:00 + Jan Radowski (6 r. śm.), int. rodziny

* Rezerwacje Mszy Świętych bardzo prosimy potwierdzid miesiąc wcześniej
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Poniedziałek, 11 września
7:00 + Barbara Koralewska, int. córki Haliny z mężem i córką Kasią
7:00 + Antoni Morawski, int. Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Pracowników Obsługi
Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej
17:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA
Wtorek, 12 września
7:00 + Janusz Rymarczyk, int. siostry Oli z rodziną
7:00 + Henryk Wasielewski, int. Mileny i Jakuba Wiśniewskich
17:00 + Salomea Kmied, int. syna Andrzeja z żoną i dziedmi
Środa, 13 września, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa
7:00 + Cecylia Sławnikowska, int. córki Frani z mężem, wnukami i prawnukami
7:00 + Andrzej Mielcarek, int. brata Adama z żoną i synem
17:00 + Elżbieta Bujanowska, int. chrzestnej z rodziną
Po Mszy Świętej Procesja Fatimska ulicami naszej Parafii

Czwartek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:00 + Izabela Bąk, int. koleżanek i kolegów z NSZZ „Solidarnośd” Pracowników
Oświaty
7:00 + Jan Dolatowski, int. syna Dariusza z żoną, dziedmi i wnukami
17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieostwo w posłudze kapłaoskiej, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Księdza
Prałata Leonarda z racji urodzin, int. Przyjaciół
Piątek, 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
7:00 + Zbigniew Lubioski, int. szwagra Józefa z żoną i dziedmi
7:00 + Marianna Derkacz, int. córki Haliny
17:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA
17:30 + Irena Rosiak, int. rodziny Marcinkowskich i Majchrowiczów
Sobota, 16 września, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
7:00 + Bogumiła Stępioska, int. syna Kazimierza z rodziną i wnukami
7:00 + Marianna Rymarczyk, int. synowej Marii z dziedmi
17:00 + Maria i Józef Rydzewscy, int. córki Teresy
24. niedziela zwykła, 17 września
7:00 + Salomea Kmied, int. syna Jana z żoną
9:00 + Franciszka, Leon i Józef Majchrzakowie, int. Stanisławy Majchrzak
10:15 + Henryk Kotlioski (rocznicowa), int. żony Rozalii
11:00 + Władysława, Jan i Leszek Kędzierscy, int. najbliższej rodziny (Pustynia)
12:00 Za Parafian
15:00 + Irena Rosiak, int. Kasprzaków z Pasieki (Pasieka)
16:00 + Leszek Kędzierski, int. Zdzisława i Heleny Strzech z rodziną
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