
PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 6 lutego 2022 

 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny. O godzinie 14:45 

koronka do Bożego Miłosierdzia, a na Mszy o godz. 15:00 zakończenie nawiedzenia. Dziś 

pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca. W intencji ewangelizacyjnej 

na miesiąc luty modlimy się w intencji osób konsekrowanych, aby z wiarą i odwagą pełniły 

swoją misję oraz na nowo odkrywały swoje powołanie w obliczu wyzwań naszych czasów.   

W intencji parafialnej modlimy się za wszystkich chorych, cierpiących i przebywających na 

kwarantannie. 

 

2. W piątek, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dzień 

ten jest obchodzony także jako Światowy Dzień Chorego. Msza Święta dla osób starszych,    

w podeszłym wieku i chorych z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia o godz. 

10:00. Przed Mszą świętą możliwość spowiedzi. W przyszłą niedzielę Rada parafialna będzie 

przyjmować ofiary na cele remontowe. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

3. W przyszłą niedzielę w ramach Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego poprzedzającego 

Wielki Post wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o godz. 15:00. Od 

godziny 16:30 do 17:00 adorację poprowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.  

 

4. Spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w sobotę 12 lutego w Domu 

Parafialnym. O godzinie 10:00 dla klasy 8a i 8c ze Szkoły Podstawowej nr. 2. O 11:00 dla 

klasy 8b, Mszany Górnej i dla Kandydatów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Prosimy o zabranie 

ze sobą indeksów do Bierzmowania. Zapraszamy na spotkanie nowego Kręgu Rodzin 

Domowego Kościoła naszej parafii w sobotę 19 lutego o godzinie 19:00 w Domu 

Parafialnym. Zapraszamy małżeństwa, które były na spotkaniu organizacyjnym w ubiegłą 

niedzielę oraz chętnych którzy na nim nie byli, a chcieliby włączyć się w działanie Kręgu 

Rodzin. Zapraszamy na parafialną kolonię dla dzieci i młodzieży na Mazurach w sierpniu. 

Szczegółowe informacje na plakatach, a zapisy u Księdza Michała.  

 

5. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty odeszli do Pana: Śp. Andrzej Grabka, Śp. Eugeniusz 

Kogut, Śp. Mirosław Rożek, Śp. Halina Antosz, Śp. Aniela Pulka. Wieczny odpoczynek racz 

im dać, Panie… 

 

6. Zachęcamy do czytania pracy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in.      

o tym, jak szczera modlitwa ratowała zagrożony pokój w sytuacjach podobnych do panującej 

obecnie na Ukrainie. W ,,Niedzieli” m.in. artykuł jak skutecznie chronić uczucia religijne oraz 

czy zmarli mogą nas odwiedzać. Polecamy również książkę pt. ,,Dlaczego papież miał 

zginąć” – rozmowa ks. Stanisława Dziwisza z ks. Robertem Nęckiem. 

 

W tym tygodniu patronuje nam:  

- czwartek, 10 lutego – Święta Scholastyka, dziewica, siostra bliźniaczka Świętego 

Benedykta, patrona Europy.  

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

Ośrodek Adopcyjny ,,Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie oferuje pomoc i wsparcie 

specjalistyczne dla kobiet przeżywających kryzysy związane z poczęciem dziecka oraz 

pomoc psychologiczną dla rodzin zmagających się z kryzysami spowodowanymi 

bezdzietnością. Szczegółowe informacje na stronie internetowej – http://adopcja.dpd.pl 

http://adopcja.dpd.pl/

