
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
16  stycznia  2022 

II  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” – słowa z dzisiejszej Ewangelii 
wyznaczają kierunek, który powinniśmy obrać w życiu. Pośród chaosu, który 
panuje wokół nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały 
pokój i niezmierzoną radość.    
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 30% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione  proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Z powodu niepewnej sytuacji epidemicznej kraju do końca czerwca 2022 r.  
będą odprawiane dodatkowe Msze Święte w niedzielę i uroczystości o godz. 
13.00 abyśmy wybierając godzinę Mszy Świętej czuli się bezpiecznie przy 
zachowaniu dystansu i nosząc maseczki na twarzy. 
   4. Dziś na Mszę Świętą o godz. 13.00 szczególnie zapraszam dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w piątek z racji spotkań kolędowych nie będzie wieczornych adoracji 
Najświętszego Sakramentu; 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła. W zakrystii można nabywać nasz kalendarz 
parafialny. 
   7. Kontynuowane są spotkania duszpasterskie – kolęda, podczas których 
spotykamy się nie w poszczególnych domach ale mieszkańcy danej ulicy 
przychodzą do kościoła na Mszę Świętą o godz. 19.00 w kościele, by na ołtarzu 
złożyć dziękczynienie za miniony rok i uprosić błogosławieństwo Boże na cały 
2022 rok. Po Mszy Świętej będzie możliwość porozmawiania o życiu wspólnoty  
i naszych rodzin.  Plan kolędy wywieszony jest w gablocie i na stronie parafii. 
17 I poniedziałek – ul. Jagodowa, Borówkowa 
18 I wtorek – ul. Strzelecka, Środkowa, Lipińskiego, Biedronki, Sielanki 
19 I środa – ul. Wakacyjna, Zagórze, Wrzosowa, Piękna, Odysei,                                                                                           
Władcy Pierścieni 
20 I czwartek – ul. Kolejowa, Cisowa, Torfowa, Lutza 
21 I piątek – ul. Konopnickiej, PAN 
Będzie również możliwość indywidualnych spotkań w domu przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego po uprzednim umówieniu się w zakrystii. 
   8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na 2022 rok.  
   9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269 a nowy kurs przedmałżeński rozpocznie 
się 14 lutego w parafii Św. Marka na Dąbrowie. 
    



   10. Wszystkim parafianom i gościom życzę wspaniałego i radosnego 
nadchodzącego tygodnia, solenizantom i jubilatom składam życzenia 
błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. 
Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas  
i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników 
służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


