
VI Niedziela Zwykła 
12.02.2023 

 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. 

Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, 

co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i 

widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn 

człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. (Syr 15, 15-

20) 

W drugą niedzielę miesiąca Panu Bogu zawierzajmy wszystkich dobroczyńców naszej Parafii. 
 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
    

1. Dzisiaj po Mszach św. we wszystkich parafiach naszej Diecezji, zbierane są do puszek, 

ofiary na pilną pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. 

2. Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00. 

3. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali w domu parafialnym. 

4. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w 

czwartek, 16 lutego o godz. 19.15 w sali w domu parafialnym.  

5. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym. 

6. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w sobotę 18 

lutego godz. 11.00 w sali w domu parafialnym. 

7. Spotkanie Służby Liturgicznej w najbliższą sobotę o godz. 10.00 w sali nad zakrystią. 

8. W przyszłą niedzielę - w zakrystii - będzie można nabyć „Wielkopostnik”, kalendarzyk na 

Wielki Post specjalnie przeznaczony dla dzieci, który pomoże całej rodzinie przygotować się 

na Święta Wielkanocna. Współautorką tej katechetycznej pomocy jest nasza Siostra Gabriela, 

Misjonarka Służebnica Ducha Świętego. Dlatego też koszt jest znacznie niższy niż w 

sprzedaży detalicznej i wynosi 22 zł (w sklepie kosztowałby 33 zł).  

9. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 

12.00 oraz dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00. 

10. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

11. Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary i świadczoną pomoc. 

12. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

13. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.  

14. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. 

Wiesława Pianko. 
 


