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Ksiądz Biskup skierował do nas Słowo /tekst w naszej Katarzynce/ które
wprowadza nas w wydarzenie, które nastąpi w najbliższą sobotę 30 września –
jubileusz 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Patronki naszej diecezji.. W Jej cieniu żyjemy, mamy za co dziękować. Msza
św. w sobotę o godz. 17.00 u Ojców Redemptorystów w Toruniu.
Decyzją Pasterza Diecezji Toruńskiej dziś, po każdej Mszy św. odbywa się
zbiórka ofiar do puszek na dzieła prowadzone przez Caritas .
Koronka na ulicach miast świata to coroczne wydarzenie, które w rocznicę
beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny skupia tysiące ludzi
na całym świecie. Od dziewięciu lat 28 września spotykamy się na
skrzyżowaniach i placach naszych miast i miasteczek, by wspólnie odmówić
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do włączenia się do wspólnej
modlitwy 28 września o godz. 15.00 .W naszej parafii spotykamy się na
Skwerze św. Jana Pawła II
W przyszła niedzielę spotkanie dzieci komunijnych na Mszy św. 12.15poświęcenie różańców.
W przyszłą niedzielę 1 października rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe
o godz.16.30. Zapraszamy wszystkich do modlitwy Różańcowej. Wypraszajmy
poprzez tę Modlitwę łaski dla nas, naszych bliskich i całej Wspólnoty
Parafialnej. Jak odmawiać różaniec znajdziesz na naszej stronie w zakładce
Żywy Różaniec.
Zapraszamy rodziców do Róży Różańcowej modlitwy rodziców za dzieci jak
również chętne dzieci, które chciałyby się modlić za swoich rodziców,
w ramach Róży Różańcowej modlitwy dzieci za rodziców.
Zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Młodzieżowej w czwartek o godz.19.00 w
Domu Jana Pawła II.
Wiele osób pyta o zdjęcia z pogrzebu ks.Kanonika Edmunda Tucholskiegomożna zamawiać na plebani. Cena 10 zł.
Bóg Zapłać za ofiary na remonty kościoła /.Kowarowscy,Debek/
Bóg Zapłać Panu Grzegorzowi Pinkier oraz pracownikom za prace przy
zainstalowaniu figurki Matki Bożej Fatimskiej .Poświęcenie 13 października .
Chorych w szpitalu odwiedzamy w poniedziałek, piątek
W środę Nowenna do M.B.N. P o godz.17.30
Chrzest dzieci 14 października .
Z naszej wspólnoty odszedł do Domu Ojca :Teofil Kurek zam. Stare Błonowo,
pochowany w sobotę cmentarzu komunalny; +Aniela Leśniak zam. Łasin
Wybudowanie pogrzeb wtorek godz.14.00
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Porządek Mszy św.:
Niedziela
7:00 – siostry Karmel
8:00 – dla dorosłych
9:30 – z udziałem młodzieży
11:00 – suma parafialna
12:15 – z udziałem dzieci
17:00 – dla dorosłych
Dni powszednie
7:00 siostry Karmel;
8:00; 18:00
Biuro parafialne czynne:
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek 9:00 - 10:00
poniedziałek i piątek 16:00 - 17:00

środa nieczynne

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Kościelna 5
86-320 Łasin
tel./fax 56 466 41 83
mail:parafiakatarzynyłasin@wp.pl

www.swkatarzynka.pl
Konto Parafii: BS Łasin
24 9500 0008 0000 4037 2000 0002

Ewangelia wg św. Mateusza 20,1-16a.
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą
przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby
nająć robotników do swej winnicy.
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał
ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej,
zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i
rzekł do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co
będzie słuszne, dam wam".
Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł
około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i
zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień
bezczynnie?" Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie
najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy". A gdy
nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do
swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im
należność, począwszy od ostatnich aż do
pierwszych". Przyszli najęci około jedenastej
godziny i otrzymali po denarze.
Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej
dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,
mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a
zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia
i spiekotę". Na to odrzekł jednemu z nich:
"Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o
denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i
odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak
tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?
Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?"
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO
PRZED OBCHODAMI 50 ROCZNICY
KORONACJI WIZERUNKU
Poniedziałek 25.09.2017
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
godz.8.00+
Janinę Andrzejewską /greg/
godz.18.00 Dziękczynna za odebrane łaski dla Danuty w dniu urodzin
POMOCY W TORUNIU
godz.18.00 +Elżbietę Gamalską (int od Róży Różańcowej.M.B.Cz/
Umiłowani Diecezjanie,
Wtorek 26.09.20 17
Rok bieżący został opromieniony
godz.8.00 +męża Tadeusza ,Janusza Szynkowskich,rodziców Łękawskich,
braci Andrzeja,Tadeusza
wieloma obchodami jubileuszowymi. W tym
godz.14.00 Msza pogrzebowa Aniela Leśniak
roku przypada 100. lecie objawień Matki Bożej
godz.18.00 + Janinę Andrzejewską /greg/
w Fatimie i 140 rocznica objawień w
godz.18.00+ Franciszka Mrozińskiego /5r.śm./
Gietrzwałdzie. W polskich sanktuariach maryjnych
Środa 27.09.2017r.
godz.8.00 +Janinę Andrzejewską /greg/
trwają uroczystości jubileuszowe, które przywołują na pamięć historyczne
godz.18.00 + Franciszka Zawackiego(24r.śm.)żonę Marię
koronacje wizerunków Matki Bożej na Jasnej Górze, w Gietrzwałdzie i w
godz.18.00+ 30-ty dzień po śmierci Wiesława Czaja
Licheniu. Również nasza diecezja, ustanowiona przed 25 laty, ma szczególny
Czwartek 28.09.2017
godz.8.00 + Janinę Andrzejewską /greg/
powód uczczenia swej Patronki w ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
godz.18.00 +Wandę (26r.śm.)Jana Grabowskich;Grzegorza(7r.śm.)syna Krzysztofa ,
słynącej łaskami, przyozdobionej papieskimi koronami przez Prymasa
zmarłych z rodziny Kandyba
Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, w pamiętnym dniu 1 października
godz.18.00+ Krystynę Sokolnicką(int od sąsiadów Odr Polski 12 b)
Piątek 29.09.2017
1967 roku.
gdz.8.00+ Barbarę Jeleniewską
Zbliża się 50 rocznica koronacji tego świętego Wizerunku.
godz.18.00+
Cecylię (3r.śm.)Edmunda Kruszewskich
Doświadczamy przy nim macierzyńskiej bliskości i nieustannej pomocy
godz.18.00+ Alicje Karczewską(4r.śm)
Sobota 30.09.2017
Maryi tak jak doznała pomocy Jej krewna Elżbieta na czas rozwiązania, jak
godz.8.00 +
Zygmunta Bramborskiego/greg/
otrzymali pomoc nowożeńcy w Kanie Galilejskiej oraz pierwsi chrześcijanie
godz.8.00 dziękczynna w 90-te urodziny Zofii Dorszewskiej z prośbą o zdrowie i błog Boże
trwający na modlitwie z Matką Chrystusową. Wspólnie z Maryją niesiemy
godz.16.00 Msza ślubna Martyna Markowska Tomasz Gończewski
godz 18.00 + Annę Bronisława Andrzeja Zatorskich
pomoc bliźnim w potrzebie i razem z Nią wielbimy Boga, który czyni wielkie
godz.18.00 + Henryka (ur)Rozalię Jana Rogowskich ,Leokadie Franciszka Szczepanik
rzeczy.
Niedziela 01.10.2017
Zapraszam serdecznie kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych
godz.8.00 + Michała Zakrzewskiego Hieronima Robaczewskiego
świeckich na uroczystość z okazji jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej
godz.9.30 +Ks.Stefana Rejewskiego
godz.9.30 + Franciszka Leśniak (ur)
Nieustającej Pomocy, której zostaliśmy zawierzeni jako nowa diecezja przez
godz.11.00 Suma Parafialna+ Kazimierza Konowalskiego,rodziców,rodzeństwo
św. Jana Pawła II. Uroczysta liturgia dziękczynna pod przewodnictwem
godz.11.00+ Zygmunta Bramborskiego/greg/
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, odbędzie się
godz.12.15 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Anieli Stanisława z prośba o potrzebne łaski
godz.17.00 + , Annę Madej (5r.śm.)Jadwigę Leokadię Lucjana Zeona
w toruńskim sanktuarium diecezjalnym na Bielanach w dniu 30 września
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich pomyłek w intencjach mszalnych,
za
(sobota), o godz. 17.00.
które przepraszamy .
Całą rodzinę diecezjalną zawierzam czułej opiece Matki Bożej
Na cały tydzień pracy i nauki wszystkim parafianom życzymy obfitych łask
Nieustającej Pomocy. Wasz biskup Andrzej.
Bożych, opieki Matki Najświętszej i Patronki św. Katarzyny . Niech nas umacnia
Boże błogosławieństwo.. Szczęść Boże!

