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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
•Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 

•W środę - wspomnienie NMP z Lourdes - obchodzimy Światowy Dzień Chore-
go. Pamiętajmy w swoich modlitwach o chorych oraz o tych, którzy się nimi 
opiekują. 

•W czwartek rano po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

•W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o trzeźwość. 

•Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. rano i wieczorem. 

•W kancelarii parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na czas Drogi 
Krzyżowej. 

•W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
Minęło pół wieku od wprowadzenia do aptek pigułki antykoncepcyjnej.  
W tym czasie naukowcy różnych dziedzin dostarczyli mnóstwo dowodów na 
zgubne konsekwencje jej stosowania.  
To, że chemiczna antykoncepcja niesie z sobą szereg negatywnych następstw 
jest oczywiste dla ludzi nieuprzedzonych. Powszechnie jednak jej szkodliwość 
jest kwestionowana. Antykoncepcja w istotny sposób przyczyniła się do rewo-
lucji seksualnej, której naczelnym „dogmatem” jest uznanie kontaktów płcio-
wych poza małżeństwem za rzecz neutralnie moralną. W efekcie zmagamy się 
ze zgubnymi konsekwencjami społecznymi, demograficznymi, ekonomicznymi 
i moralnymi. Po pół wieku naukowcy różnych dziedzin dostarczają na to mnó-
stwo dowodów.   
Ponadto w Gościu: 
- jak kilku polskim misjonarzom udało się utrzymać pokój w jednym  
z miast Republiki Środkowoafrykańskiej, podczas gdy reszta kraju tonęła we 
krwi; 
- o katolickich parafiach w Doniecku i Mariupolu, najbardziej zapalnych miej-
scach wojny na Ukrainie. 
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na zakup węgla.  „Bóg za-
płać” za dzisiejsze ofiary na potrzeby archidiecezji. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 9 do 15 lutego 2015 r. 

9 II 
Poniedziałek 

 

g. 1800  Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablocie) 

- Za + męża Wernera Klopek w dniu urodzin  

10 II  

Wtorek 
Wspomnienie 

św. Scholastyki 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Hermana i Reginę Guziel 

- Do Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej i Anioła Stróża 

o opiekę Bożą dla Leny Tilgner w dniu 3. urodzin 

11 II 

Środa  
Wsp. NMP z 

Lourdes, 

Światowy  Dzień  

Chorego 

g. 700 

 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

i zdrowie w pewnej intencji 

12 II 

Czwartek 
 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ dziadków 

   po Mszy św.  Adoracja Najświętszego Sakramentu  

- Za ++ kapłanów 

13 II 

Piątek 
 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Alojzego Mierzwa 

- W intencji młodzieży 

14 II 

Sobota 
ŚWIĘTO ŚW. 

ŚW CYRYLA  

I METODEGO, 

PATRONÓW 

EUROPY 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Marcina Fojt w 3. rocznicę śmierci 

- Za ++ Marię i Michała Łakomy, rodziców z obu stron, 

wnuka Tadeusza oraz pokrewieństwo 

15 II 
 

6. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej, 

- Za ++ Małgorzatę Stefana Pudło, Łucję i Wincentego 

Siwczyk, Małgorzatę Ofiera oraz pokrewieństwo  

- Msza św. chrzcielna - za Gabrielę Stania, rodziców 

oraz chrzestnych 

Nieszpory 

- Za + Józefa Marek w rocznicę śmierci 


