
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

08  lutego  2015 
 V  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
  1. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, że Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Dzisiaj ten sam Jezus 
posiada moc, aby nas uzdrowić, aby uleczyć nasze poranione serca. Przychodząc  
na Mszę św., możemy mu oddać to, co nas boli, naszą słabość i trudności. Możemy 
Mu z ufnością o tym wszystkim opowiedzieć, wierząc, że On również do nas 
przychodzi.  
  2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających dzieło 
wykańczania naszej świątyni; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy 
Dzień Chorych; tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 za wstawiennictwem 
Matki Bożej polecać będziemy Bogu wszystkich chorych i cierpiących i będzie 
udzielany sakrament chorych; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; tego dnia przypada Święto 
Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy; o godz. 17.15 wspólny różaniec  
i Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana 
tajemnic różańcowych. 
  3. W sobotę 14 lutego w godz. 10.00 – 12.00 będzie zdejmowana miara strojów 
komunijnych. Na godz. 10.00 zapraszamy chłopców, a od godz. 10.30 do             
godz. 11.30 dziewczynki. Jednocześnie w tym samym czasie próba dzieci 
przygotowujących się do I Komunii przy konfesjonale. W niedzielę 15 lutego po 
Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do                         
I Komunii Świętej. 
  4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
  5. W przyszłą niedzielę, 3-cią miesiąca, zbiórka do puszki na posadzkę do naszego 
kościoła. Za każdy dar złożony na prace wykończeniowe w naszym kościele 
składam serdeczne Bóg zapłać. 
  6. W każdą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 19.00 w sali obok 
kruchty ma swoje spotkanie chór dla dorosłych. Wszystkich, którzy chcieliby 
wyśpiewywać na chwałę Bogu i ku radości nas wszystkich, na te spotkania 
serdecznie zapraszam.  
  7. Przyjmowane są intencje na 2015 rok. Pamiętajmy nie tylko o naszych zmarłych 
ale również o intencjach żyjących, którzy potrzebują naszej modlitwy.  
W najbliższych miesiącach są wolne intencje w dni powszednie. 


