
SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13 lutego 2022 

 

 

1. Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest 

uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże i udział 

w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej 

codzienności.   

 

2. Dzisiaj Rada parafialna zbiera ofiary na cele remontowe. Dziękujemy za ofiarę na Misje      

z Róży Józefy Białkowskiej. W dniu dzisiejszym w ramach Nabożeństwa 

Czterdziestogodzinnego wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o godz. 

15:00. Od godziny 16:30 do 17:00 adorację poprowadzi wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym, a w przyszłą niedzielę Grupa Modlitewna. Za tydzień Msza święta chrzcielna         

o godzinie 12:30. 

 

3. Spotkanie nowego Kręgu Rodzin Domowego Kościoła naszej parafii odbędzie się w sobotę 

19 lutego o godzinie 19:00 w Domu Parafialnym. Więcej informacji na temat Domowego 

Kościoła można uzyskać z broszur, które są do wzięcia na stoliku z gazetami. Serdecznie 

zapraszamy chętne małżeństwa do włączenia się w działalność duszpasterstwa rodzin            

w naszej parafii.  

 

4. Pierwsza zbiórka dla nowych kandydatów na ministrantów odbędzie się w sobotę                

o godzinie 11.00 w Domu Parafialnym. Zostało już tylko kilka wolnych miejsc na parafialną 

kolonię na Mazurach dla dzieci i młodzieży w sierpniu. Szczegóły na plakatach, a zapisy        

u Księdza Michała.  

 

5. Msza Święta dla Kandydatów do przyjęcia Bierzmowania wraz z Rodzicami w piątek             

o godzinie 18.00. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek o 19.00 w Domu 

Parafialnym. Serdecznie zapraszamy.  

 

6. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” kolejna płyta z kolekcji ,,Biblia 

Audio”, a na niej księgi: Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. W ,,Niedzieli” m.in. 

artykuł o fałszywych oskarżeniach wobec papieża Benedykta XVI, a w dodatku ,,ABC wiary” 

odpowiedzi na pytania dotyczące naszego zbawienia. 

 

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: +Śp. Helena Bieniek, 

Śp. Jan Płachetka, Śp. Katarzyna Oracz, Śp. Grzegorz Kuchta. Wieczne odpoczywanie… 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 14 lutego – Święty Cyryl i Święty Metody, apostołowie Słowian, współpatroni 

Europy. 

 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 


