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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/V Niedziela Zwykła - 05.02.2017/
1. Dzisiaj po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Dzisiaj na Mszy Świętej o godzinie 12.00 dzieci przygotowujące się
do przyjęcia I Komunii Świętej otrzymają od swoich ojców świece –
symbol Chrystusa Światłości Świata.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. O godzinie 17.30 wspólna modlitwa różańcowa.
4. W sobotę 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes. Święto to łączymy z obchodami
Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do
pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec
cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy
blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Świat potrzebuje wielu
dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę św. ze specjalnym
nabożeństwem dla chorych będziemy sprawować o godzinie 9.00.
Serdecznie
prosimy
o
pomoc
wszystkim
chorym,
niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni!
5. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą przy
demontażu dekoracji bożonarodzeniowych i choinek.
6. Parafialny Odział Akcji Katolickiej organizuje po raz kolejny
półkolonie zimowe w dniach 13 – 18 lutego. Zapisy i zgody do
odebrania w zakrystii. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy
przy ich organizacji.
7. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy
Dalekiego Wschodu (wspomnienie obowiązkowe);
• 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta,
wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na
wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej
i całkowicie poświęciła się Panu Bogu (wspomnienie obowiązkowe).

Chrystusie...
Obietnic tysiące składałem,
Lecz nie wywiązywałem
Z żadnej się...
Tyle razy przyrzekałem,
Że nie zawiodę Jezu Cię...
Zawsze powtarzałem;
Zaraz, potem..
Choć wiedziałem że muszę,
A Ty z niebiańską cierpliwością patrzyłeś
Chrystusie...
A teraz gdy smutno,
Gdy serce płacze,
Wołam i konam...
Czy Cię jeszcze zobaczę?
Chrystusie...
Poszedłem na Mszę Świętą
Z sercem ciężkim jak głaz...
Prosiłem, modliłem;
Daj znak, jeden znak!
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Z dobrej woli,
Nie w przymusie...
Jeszcze zapłaczę...
Chrystusie...
Podaj rękę, podnieś mnie,
Bo mi serce ciąży.
Ja zapomnę o wszystkim...
Bylebym zdążył
Oczyścić duszę,
Pójść pojednać się z Tobą
Chrystusie...

