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Są sytuacje, w których Bóg pozwala człowiekowi doświadczyć czegoś ze swej wspaniałości i 

świętości. Rozpoznajemy wówczas swoją małość i grzeszność i gotowi jesteśmy w bojaźni zawołać 

wraz z Izajaszem: Biada mi!, lub wraz z Piotrem: Odejdź ode mnie, Panie!. Ale ta bojaźń jest 

jednocześnie pełna zachwytu. Wielkość Boga zdumiewa, ale nie niszczy człowieka. Piotr wprawdzie 

zawołał odruchowo: Odejdź!, ale jego serce z całą pewnością mówiło coś dokładnie przeciwnego. 

Objawiając nam swoją świętość i wspaniałość, Bóg chce nas pociągnąć ku sobie i uczynić swoimi 

świadkami wobec ludzi. 

Naszą serdeczną i wdzięczną modlitwą otoczmy dzisiaj wszystkich dobroczyńców naszej 

Parafii. 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 
1. W poniedziałek 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, a zarazem  XXVII 

Światowy Dzień Chorego. Informujemy, że sakrament chorych, na wyraźne życzenie Ojca 

misjonarza, tym razem zostanie udzielony za miesiąc, przy okazji misji parafialnych, które 

poprzedzą nawiedzenie kopii obrazu jasnogórskiego w naszej Parafii. 

2. Zapraszamy na spotkania grup i organizacji parafialnych: 

• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00, 

• Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 15.30 w sali parafialnej, 

• Odnowy w Duchu Świętym w środę po wieczornej Mszy św., 

• Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.15 w sali parafialnej, 

• Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 16.30 w sali parafialnej, 

• Rady Duszpasterskiej, Rady Ekonomicznej, Bractwa Świętego Wojciecha  i Nadzwyczajnych 
Szafarzy Komunii Świętej w przyszłą niedzielę o godz. 15.30 w sali parafialnej (bardzo ważne 
spotkanie - prosimy wszystkich o przybycie). 

3. Intencje Mszy św. można zamawiać także po niedzielnych Mszach św. w Biurze Parafialnym. 

4. Dziękujemy za złożone ofiary.  

5. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w posprzątaniu świątecznej dekoracji kościoła. Bóg 

zapłać. 

6. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.  

7. Módlmy się za naszych zmarłych. W minionym pożegnaliśmy śp. Ewę Olszańską, śp. Grzegorza 

Bebecia i śp. Krystynę Ratkowską. 


