
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.02.2022. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 

1. Dziękujemy s. Annie ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz młodzieży z Kurozwęk 

za obecność w naszej wspólnocie i przybliżenie nam znaczenia w życiu człowieka 

wierzącego Cudownego Medalika NMP. Dziś z racji 13 dnia miesiąca o godz. 1730 

modlitwa różańcowa. Dzisiaj zgodnie z apelem przewodniczącego KEP ks. abp Stanisława 

Gądeckiego modlimy się słowami suplikacji o pokój na Ukrainie. 

2. Jutro – 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Dzień modlitw za 

narody słowiańskie. Również jutro tradycja wspomina św. Walentego, kapłana 

rzymskiego – patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do 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, by ich wzajemna 

miłość się umacniała. Jutro Msza św. wieczorna oraz nabożeństwo w intencji zmarłych 

polecanych  w wypominkach. 

3. W środę o  godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.  

4. W czwartek – 17.02.  – zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. 

Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730, następnie Msza św. w intencjach dziękczynno-

błagalnych. Po Mszy św. koronka do Dzieciątka Jezus i indywidualne błogosławieństwo 

figurką. 

5. W sobotę na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej prosimy Rycerzy Kolumba. 

6. Ze względu na ferie zimowe spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VI i VII 

odbędzie się w ostatnią niedzielę ferii, czyli 27 lutego po Mszy św. o godz. 1200.  

7. Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza rodziców, aby zapisywali swe dzieci do klas 

pierwszych tejże szkoły.  Szczegóły na okolicznościowym plakacie.  

8. Serdeczne „ Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę w II niedzielę miesiąca.  

9. Dziękujemy tym parafianom, którzy posprzątali świątynię za wyznaczonych parafian            

z bloku nr 5 przy ul. Waryńskiego. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian 

z bl. nr 6 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 20.  

10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 

 


