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Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, którzy odrzucają Boże przykazania 

twierdząc, iż nie cierpią ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby pojęli tajemnicę Bożej mądrości, 

dostrzegliby, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego dzieciom stała się 

krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? Módlmy się 

częściej do Ducha Świętego. On bowiem przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Nabożeństwo ku czci bł. Matki Józefy odbędzie się w czwartek 20 lutego o godz. 17.00 w kaplicy 
Sióstr Misjonarek Służebnic Ducha Świętego przy ul. Borówkowej 9. 

2. Już dzisiaj informujemy, że od Środy Popielcowej, 26. lutego do 1. marca odbywać się 
będzie w naszej Parafii renowacja, czyli odnowienie Misji Świętych, które podobnie jak w 
ubiegłym roku, poprowadzi dla nas Ojciec Jerzy Gugała, Pallotyn. W ten sposób chcemy 
podziękować Panu Bogu za ubiegłoroczny dar nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, 
które miało miejsce z 20. na 21. marca 2019. W niedługim czasie dostarczymy do skrzynek 
pocztowych ulotki z planem Misji, które są dla nas okazją do przeżycia rekolekcji i 
wielkopostnego skupienia. Serdecznie prosimy, by zaplanować wśród tylu spraw dotyczących 
naszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, także to wydarzenie, które jest bardzo dla 
nas ważne i dla naszej wiary. 

3. Zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych: 

• Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  we wtorek po wieczornej Mszy św. w plebanii (na 

spotkanie zapraszamy nie tylko członków Akcji Katolickiej, ale także wszystkie osoby, 

które chciały by wstąpić do tego stowarzyszenia), 

• Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.15 w sali parafialnej (Zapraszamy nie tylko 

śpiewających już chórzystów, ale też chętnych do wstąpienia w szeregi chóru 

parafialnego), 

• Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 17.00 w sali parafialnej. 

4. Dziękujemy za złożone ofiary. 

5. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

6. Módlmy się za naszych zmarłych. 


