
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

06  LUTY  2011 
V  NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Jesteśmy powołani, by być solą ziemi i światłem prowadzącym innych  do 
Jezusa. Dołóżmy starań, by świadectwo naszego życia pociągało ku Bogu 
naszych bliźnich. 
2. Dzisiaj  przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o   
godzinie 10.00  wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
3. W nadchodzącym tygodniu: 
 - w poniedziałek Msza św. o godz. 9.00 w intencji wszystkich wiernych 
zmarłych polecanych w modlitwie wspominkowej; 
 - w piątek przypada wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień 
Chorego: podczas Mszy św. o godz.9.00 polecać będziemy Bogu intencje 
wszystkich chorych, cierpiących  a szczególnie dzieci ze szpitala w 
Dziekanowie  Leśnym; 
 -w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza św. o godz. 18.00 w intencji 
Kół Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych.  
4. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Początek kolędy ok godz. 
16.00 i w związku z tym codzienna Msza św. jest odprawiana od 
poniedziałku do piątku o godz. 9.00 a w sobotę o godz. 18.00. Na czas wizyty 
duszpasterskiej zwracam się z gorącą prośbą o przypilnowanie 
czworonogów. W tym tygodniu odwiedzę mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek 07.02 – ul. Reymonta i Szymczaka 
Wtorek 08.02 –  ul. Kolejowa / początek kolędy ok. godz.19.00/ 
Środa 09.02 – ul. Miła 1 - 20 
Czwartek 10.02 – ul. Miła 21 – 35A 
Piątek 11.02 – ul. Miła 37 do końca 
Jeśli kogoś w czasie kolędy pominąłem lub jest nową rodziną w naszej 
wspólnocie proszę o kontakt w celu wyznaczenia dogodnego terminu 
spotkania.  
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.   
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na rzecz naszej budującej się 
świątyni. W miarę możliwości pogodowych trwają prace przy budowie 
naszego kościoła. Wszystkie rodziny naszej wspólnoty polecam Matce Bożej 
Królowej Rodzin. 
7. Parafia oferuje do odkupienia stęple budowlane do wykorzystania na 
budowie / długość 310 cm. /. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z 
proboszczem. 


