
 
 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
5  LUTEGO  2012 

V   NIEDZIELA  ZWYKŁA 
 
1. Bóg nie zostawia nas samych. Choć jest po trzykroć święty, nie odrzuca 
biednych, grzesznych i słabych,  „leczy złamanych na duchu i przewiązuje im 
rany”. Przychodzi wciąż na nowo i dotyka swoich dzieci. Jego miłość ma moc 
uzdrawiania naszych grzechów i chorób. Jego słowo ma moc nas teraz uzdrawiać, 
ale czy chcemy być uleczeni? 
2. Dziś z racji 1-szej niedzieli miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 wystawienie 
i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
3. Trwa w naszej wspólnocie wizyta duszpasterska. W czasie jej trwania, do środy 
popielcowej, Msze święte od poniedziałku do piątku są odprawiane o godz. 9.00 a 
w sobotę o godz. 18. Kolęda rozpoczyna się ok. godz. 16.00 i na czas jej trwania 
proszę o stosowne zabezpieczenie czworonogów w odwiedzanych domach. Jeśli w 
minionym okresie przybyły nowe rodziny lub w domu nie było jeszcze kolędy 
proszę o kontakt w niedzielę poprzedzającą wizytę lub powiadomienie sąsiadów. 
Miłym zwyczajem jest również uchylona furtka na znak oczekiwania na wspólne 
spotkanie i modlitwę. Składam serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę w 
rodzinach w minionym tygodniu odwiedzanych i ofiary na budowę naszej 
świątyni. W nadchodzącym tygodniu odwiedzę mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek 6 II – Pogodna od 1 do 25  
Wtorek 7 II  – Pogodna od 26 do końca 
Środa 8 II   –  Kraszewskiego, Mickiewicza 
Czwartek 9 II  –  Akinsa 
Piątek  10 II  –  Słowackiego. 
4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta poranna w intencji wszystkich wiernych zmarłych 
polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- w sobotę obchodzony jest Światowy Dzień Chorych; o godz. 17.15 wspólny 
różaniec i Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Żywego Różańca  
a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.   
6. W minionym tygodniu dokończono wstawianie szyb w kościele i kontynuowano 
prace przy układaniu ocieplenia dachu. Bóg zapłać za każdy dar na budowę 
naszej świątyni parafialnej. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce 
Bożej Królowej Rodzin. 


