
SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12 lutego 2023 

 

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. W dniu dzisiejszym w ramach 

Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej      

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

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

chrzcielna o godzinie 12:30. 

 

3. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów 

Europy. W święto Cyryla i Metodego modlimy się za narody słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół 

jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Tego samego dnia 

tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który poniósł śmierć męczeńską, 

gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Od jakiegoś czasu przyjęło się go czcić jako 

patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, modlitwy i podziękowania Panu Bogu za 

miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich 

narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała         

i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia. 

 

4. W przyszłą niedzielę, 19 lutego, rozpocznie się 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu             

i wyzwolenie z innych nałogów. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych 

problemem alkoholowym oraz ich rodziny, które z powodu pijaństwa swoich bliskich autentycznie 

cierpią.  

 

5. Na polecenie Metropolity Krakowskiego w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na 

rzecz ofiar kataklizmu trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. 

 

6. Bracia kapucyni zapraszają do akcji ,,Wyślij pączka do Afryki”. Zamiast kupować pączki            

w tłusty czwartek – wpłać darowiznę na misje. Przekaż słodką pomoc dla misjonarzy. W ten sposób 

podarujesz afrykańskim dzieciom ciepły posiłek i zapewnisz im dostęp do edukacji. Dzięki Tobie 

dzieci będą pić czystą wodę z nowych studni. Powstanie też szpital, świetlica, kaplica i dwa 

przedszkola. Wpłat można dokonywać przez stronę www.paczek.kapucyni.pl lub bezpośrednio na 

konto Fundacji Kapucyni i Misje. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablotce przed 

kościołem. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” można przeczytać m.in. o tym dlaczego 

sanktuarium w Lourdes stało się miejscem szczególnym dla chorych. W ,,Niedzieli” ciekawy 

artykuł o wierze, która nie kładzie kresu cierpieniu, ale nadaje mu sens i pozwala widzieć nam 

więcej i szerzej.  

 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: +Śp. Alfreda Hadwiczak. 

Wieczne odpoczywanie… 

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom obecnego i ubiegłego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych       

i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień, w tym panu kościelnemu Bartoszowi, który obchodził 

swoje urodziny. 

 

 

 KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

http://www.paczek.kapucyni.pl/

