
Informacje duszpasterskie
V niedziela zwykła - 05.02.2023

1. “Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”. Chrystus Pan pragnie pogłębić w nas
ufność, że autentyczne życie wiary jest zaczynem przemieniającym nasz świat. Korzystajmy więc z
Bożej mocy, aby wesprzeć nasze ludzkie słabości, aby wszystkie nasze decyzje, zamiary i czyny
przybliżały innych do Boga.

2. Dziś o 9.00 zmiana tajemnic a o 11.00 - błogosławieństwo dzieci.

3. W tym tygodniu będziemy przeżywali:

w poniedziałek – św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników;
w środę zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu od godz 16.00; różaniec o 16.30
poprowadzi róża Pani Józefy Pasek;
w piątek – św. Scholastyki dziewicy;
w sobotę - NMP z Lourdes,

4. W niedzielę składka na podatek i ubezpieczenie Kościoła i budynków parafialnych.

5. W środę od 15.00 do 17.00 Pan Sołtys będzie odbierał należność za śmieci w OSP.

6. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej serdecznie zaprasza
do zapisywania dzieci do I  klasy na nowy rok szkolny oraz dzieci sześcioletnich i młodszych do
oddziału przedszkolnego. Na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku można znaleźć
wszystkie informacje o szkole. Tam też znajduje się m.in. filmik i ulotka promujące rekrutację do
szkoły.

7. Przypominam że robiąc rozliczenie PI T, możemy od tego roku odpisać 1,5% podatku na fundacje
pomagająca dzieciom w leczeniu. Proszę o przekazanie 1,5% na: “2377 Wojciech Kasperczyk”; nr KRS
0000387207; którego mama pochodzi z naszej parafii a któremu rehabilitacja skutecznie pomaga
odzyskiwać sprawność.

8. Bóg zapłać za przygotowanie Kościoła, w tym tygodniu bardzo proszę przedstawicieli z rodzin:
Merecik Józef, Pajor Beata, Gondek Adam, Koper Krystyna.

9. Jest nowy Gość Niedzielny u ministrantów a w nim: “Życie konsekrowane i jego różne formy” oraz:
“Półtora procent szansy” – wszystko o odpisie na cele charytatywne.



Intencje Mszy Świętych
06.02.2023 – 12.02.2023

Poniedziałek 06.02.2023

7.00: + Klementyna i Kazimierz Zaczyński w 4. roczn. + Kazimierza;

Wtorek 07.02.2023

7.00: + za zm. ++ z rodz Wiśniowskich i Machetów;

Środa 08.02.2023

17.00: + Tadeusz, Krzysztof i Zbigniew Zaczyński, + Helena i Ludwik Tekiela;

Czwartek 09.02.2023

7.00: + Mariola Szałkiewicz w roczn. + Tomasz i Przemysław synowie od siostrzenicy Ewy;

Piątek 10.02.2023

7.00: + Roman Tobiasz w 12. roczn. +

Sobota 11.02.2023

7.00: + Bronisławę i Aleksandra Tobiasz w 3. roczn. + Bronisławy od córki Ireny;

Niedziela 12.02.2023

7.00: dz-błag. w 70. roczn. urodzin Marii, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB
Gosprzydowskiej od dzieci z rodzinami;
9.00: + Aleksander i Helena Włodarczyk w 7. roczn. + Aleksandra od rodziny;
11.00: + Władysław, Janina, Jan Gicala w 7. roczn. + Janiny
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