
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
05  lutego  2017 

V  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Jezus nadaje sens naszemu życiu. Jesteśmy wezwani, aby dzielić się tym 
dobrem, które otrzymaliśmy. Nie po to, żeby być bardziej popularnym, ale dla 
większej chwały Ojca w niebie. Kiedy odrzucamy Boga, nasze życie traci smak  
i ogarnia je ciemność. Są dwie drogi. To my dokonujemy wyboru, którą z nich 
idziemy. 
   2. Dziś, z racji na 1-szą niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we środę o godz. 19.00 próba chóru dorosłych; 
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i indywidualna adoracja 
Najświętszego Sakramentu – serdecznie zapraszam; 
- w sobotę we wspomnienie MB z Lourdes przypada XXV Światowy Dzień 
Chorego; z tej racji zapraszam wszystkich chorych /rodziny proszę o pomoc/, 
lekarzy i pielęgniarki na Mszę Świętą na godz. 11.00 połączoną z udzieleniem 
sakramentu namaszczenia chorych; o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i różaniec a po Mszy Świętej w intencji wspólnoty Żywego Różańca 
wymiana tajemnic różańcowych.  
   4. Dobiega końca wizyta duszpasterska – kolęda. Początek od ok. godz. 16 i na 
czas jej trwania proszę o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie oznakowania 
domów i działania dzwonka. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak 
oczekiwania. Rodziny u których nie było jeszcze kolędy a mają życzenie wspólnej 
modlitwy proszę o kontakt w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu pragniemy 
spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy następujących ulicach: 
6 II poniedziałek – ul. Wakacyjna, Zagórze  
7 II wtorek – ul. Strzelecka 
8 II środa – ul. Lipińskiego, Środkowa 
9 II czwartek – ul. Biedronki, Sielanki, Zaciszna 
10 II piątek – rodziny nieobecne podczas kolędy – proszę podać adres w zakrystii. 
   5. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. W zakrystii można również 
nabywać nasz kalendarz parafialny. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. W przyszłą niedzielę wolontariusze Stowarzyszenia Dobro Wspólne 
przeprowadzą w naszym kościele po wszystkich Mszach Świętych zbiórkę srebra,  
z którego będzie wykonane „Serce dla Inki” - dar naszych parafian. 
Tablica wraz z Sercem zostaną odsłonięte w naszym kościele 5 marca podczas Mszy 
Świętej o godzinie 11:30. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


