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  Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Anny i Andrzeja Niewiara. 

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć 

zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej 

wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością 

pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i 

zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, przez nieskończone 

Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. 
 

Pieśni na dziś (#w Pan z Wami):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Kłaniam się Tobie #293                        I - Z księgi proroka Izajasza  62:1-5     

Ofiarowanie – Twemu Sercu  #267                                    II – Z listu Pawła Apost. do  Koryntian  12,4-11   

Komunia – Panie dobry jak chleb #304     Psalm: 96,1-3.7-10                              

Dziękczynienie –Dzięki o Panie #474    Ewangelia: Wg. Św. Jana  J 2,1-12                        

Zakończenie – Pod Twą obronę  #498 

   

 

Podziękowanie za dobroć serca 
 Dziś serce moje radość wypełniła                                                                                   

i kolorem tęczy dusza się rozlśniła,  

bo widzę jak wielu jest cudownych ludzi  

i jak dobroć, miłość do życia się budzi. 

 Tak wiele jest ciepła w każdym Waszym słowie                                                   

i nikt nie zaprzeczy, jak tak się wypowiem,                                                                 

iż mnóstwo przyjaznych tu dusz napotkałam  

i dużo wspaniałej energii dostałam. 

Dziś dla Was w podzięce pisze tych słów parę,  

abyście wiedzieli, że i ja mam wiarę  

i w każdym człowieku szukam pięknej strony,  

bo człowiek jest z miłości i do miłości stworzony. (Autor nieznany) 

Podziękowanie 
Z całego serca pragnę podziękować wszystkim którzy wspomogli mnie w czasie mojej choroby oraz 

długotrwałego pobytu w szpitalu. Przede wszystkim dziękuję za odwiedziny, dobre słowa otuchy, serdeczność a 

nade wszystko za Waszą modlitwę o moje zdrowie ! 

                       Irena Figlewicz 
 

Ostatnia w Karnawale Zabawa- „Polka Dance” 

Pragniemy Państwa poinformować, że w niedzielę14go lutego od godz. 17:00, w 

Madonna Hall (kościół Św. Anny – Bartlett) odbędzie się (organizowana 

wspólnie z kościołem Św. Anny) ostatnia  taneczna zabawa karnawałowa 

sezonu - Polka Dance. Bilety w cenie $10 od osoby można zakupić w biurze 

kościoła St. Ann  (tel. 373-6011 ) jak rownież od Zofii Schmidt (tel. 372-5794). 

Prosimy o szybkie zapisy ponieważ ze względu na pojemność sali, lista będzie 

zamknięta po przekroczeniu stu (100) osób. Menu na ten wieczór będzie się 
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składać z takich smakołyków jak: barszcz czerwony i paszteciki,  kiełbasa zapiekana w kapuście kiszonej, 

klopsy w sosie, ziemniaki, chleb, sałatka z buraczków i sałatka z kapusty i pory. Oczywiście będą ciasta oraz 

napoje (kawa, herbata, soda ), wino będzie można zakupić za dodatkową opłatą. 

Tak się składa, że ten wieczór wypada akurat w „Walentynki”, a więc będzie podwójna okazja do zabawy. 

Zapraszamy wszystkich chętnych i życzymy miłej zabawy !!! 

 

Koszulki z symbolem Polskiej Misji Katolickiej 

Po jednej z ostatnich mszy w 2009 roku zdecydowaliśmy o zamówieniu, zakupie 

czarnych koszulek typu „Polo” z wyszytym emblematem Polskiej Misji Katolickiej. 

Cena koszulki zależeć będzie od ilości zamówień ale nie powinna przekroczyć $15 od 

sztuki. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie oraz podanie rozmiaru (S, M,L, XL) 

do końca miesiąca stycznia do Zofii Schmidt lub Krystyny Zawada (tel. 756-0587). 
         

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy 2 stycznia wynosiła $188.  Wydatki: za kościół zapłacono $100. Informujemy, że dla 

Państwa wygody na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty (1-zaadresowane  na Polską Misję 

Katolicką, 2-na pomoc polskim seminarzystom).  

 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej 

działalmości naszego polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego 

śpiewu, zbierania tacy, czytań eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. 

Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się chwała za to w 

pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza, ks. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 
Potrzebna „pomocna dłoń” 

Obecnie pomocna dłoń jest potrzebna dla Państwa Figlewicz.... Ich córka Renata organizuje 

w dniu 19 lutego wysprzedaż garażową z której dochód przeznaczony będzie dla Jej 

Rodziców. Zwracamy się z gorącą prośbą o darowiznę rzeczy które mogły by być sprzedane 

19 lutego. Pamiętajmy, że nic nie znaczące rzeczy dla jednego – dla innych mogą być 

skarbem. Podaj swoją pomocną dłoń i zadwoń do Renaty (tel. 388-9658), żeby umówić się 

na odbiór lub dostarczenie rzeczy. Z góry serdecznie dziękujemy  !!!!! 
 

Ogłoszenia w Biuletynie 
Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość  ogłoszeń reklamowych w naszym biuletynie. Aby zamieścić 

ogłoszenie prosimy o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794).  

Zapraszamy wszystkich mających własne firmy do ogłaszania się w naszym biuletynie. 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2010 roku 

 

Luty Marzec Kwiecień  Maj 

20- Msza  Św. (w j. 

polskim) 

 

13- Msza  Św. (w j. polskim) 

 

3-Święconka  

4 Wielkanoc 

8 lub 15- Msza  Św. (w j. 

polskim)  
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