
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
03  lutego  2018 

IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Św. Paweł przypomina nam dzisiaj, że najważniejsza jest miłość. Podczas 
Mszy św. modlimy się, abyśmy kochali Boga i innych ludzi. Miłość, do której 
dążymy, jest cierpliwa, nie zazdrości, nie szuka swego i wszystko przetrzyma.  
Bóg uczy nas tej miłości przez swoje Słowo i codzienne wydarzenia. 
   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; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w sobotę o godz. 17.15  wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po Mszy Świętej wymiana tajemnic różańcowych. 
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
   6. Dobiegła końca duszpasterska wizyta – kolęda. Składam serdeczne 
podziękowanie wszystkim rodzinom z którymi spotkaliśmy się na modlitwie  
i rozmowach. Dziękuję za miłe przyjęcie i zrozumienie lęku przed czworonogami. 
Bóg zapłać za ofiary składane przy okazji spotkania na potrzeby kościoła.  
W najbliższy poniedziałek jest dodatkowy dzień spotkań dla rodzin, które były 
nieobecne lub z innych przyczyn nie było możliwości spotkania. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   8. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy  
u p. Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/. 
   9. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących  
w przyszłym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań  
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 11.02.2019 spotkania w parafii pw. Świętego Marka w Dąbrowie – zapisy osobiste 
- 06.05.2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23.09.2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. Proboszcza


