
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

10 LUTEGO  2013 
V  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
    1. Często zadajemy sobie pytanie o własne przeznaczenie, zadanie do spełnienia 
w życiu. Najlepszą odpowiedź ma dla nas Bóg. Pozwólmy Mu dziś przemówić do 
nas tak, jak przemówił do apostołów w łodzi na jeziorze Genezaret. Prośmy, by 
Jego moc dodała nam odwagi i siły do realizowania naszego powołania.    
    2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w minionym tygodniu 
uczestniczyli w pracach rozbiórkowych naszej kaplicy. Bóg zapłać z serca płynące 
za przygotowanie terenu pod przyszły parking.  
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek  Msza Święta poranna w intencji wszystkich wspierających 
budowę naszej świątyni; 
- od środy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu; tego dnia Msze święte z 
obrzędem posypania głów popiołem o godz. 9.00, 17.00 dla dzieci i 19.00. W środę 
popielcową obowiązuje post ścisły – powstrzymanie się od potraw mięsnych i 
ograniczenie ilości posiłków; tradycyjne nabożeństwa tego okresu pomagające w 
rozważaniu Męki Pańskiej będą odprawiane: 
Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.15 a dla dorosłych i młodzieży po 
Mszy Świętej ok. godz. 18.30, Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. 
- od czwartku powracamy do wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00; 
    4. Trwa duszpasterska wizyta w naszej parafii. Kolęda rozpoczyna się od  
godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie czworonogów. 
Miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania na spotkanie 
kolędowe. Jeśli są nowe rodziny proszę o kontakt w celu umówienia się na wizytę 
duszpasterską. Plan spotkań kolędowych: 
Poniedziałek  11 II – ul. Kownackiej 
Wtorek 12 II – ul. Czerwonego Kapturka i Złotej Rybki 
Środa 13 II – ŚRODA POPIELCOWA  nie ma kolędy 
Czwartek 14 II – ul. Kopciuszka, Brzechwy i Krasnoludków 
Piątek  15 II – ul. Baśniowa.  
Serdeczne Bóg zapłać za miłe spotkania i ofiary składane na budowę kościoła. 
    5. W sobotę 16 02 od godz. 10 do 11.00 w kościele odbędzie się mierzenie 
strojów komunijnych i próba przy konfesjonale.  
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, Gościa Niedzielnego i Mojej Rodziny,   
którą można nabyć w zakrystii. Przyjmowane są intencje mszalne na 2013 rok.  
    7. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła szczególnie  
w dzisiejszą 2-gą niedzielę miesiąca. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, 
Matce Bożej Królowej Rodzin. 


