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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

06.02.2022r. 

1. Dzisiaj, pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po Mszy św. o 
godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.  

2. W dzisiejszą niedzielę, 6 lutego, zbiórka ofiar do puszek po 
Mszach Świętych na potrzeby „CARITAS” naszej świdnickiej 

diecezji. 
3. W piątek, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. 

Pamiętajmy w modlitwie o chorych i cierpiących 
szczególnie z naszych rodzin. W tym dniu Msze św. o godz. 

9:00 i 18:00. W czasie Mszy św. będzie udzielany 
sakrament Namaszczenia Chorych. Do Sakramentu 
Namaszczenia Chorych mogą przystąpić osoby przewlekle 

chore i starsze lub aktualnie chore. 

4. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź 
św. codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w 

czasie każdej Mszy św. W środy Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej Msza św. wieczorna. 
Przypominamy, że codziennie o 17:30 modlimy się  

w kościele wspólnie na Różańcu. Zapraszamy Róże 
Różańcowe i wszystkich naszych parafian do wspólnej 

modlitwy. 

5. W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja którą 

kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji 
okazja do Spowiedzi św. od godz. 17:30. Zapraszamy. 
Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i 

modlimy się o święte i liczne powołania. 

6. Kancelaria parafialna czynna codziennie od poniedziałku do 
piątku po Mszy św. wieczornej, a w soboty od godz. 8:00 do 

9:00. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w zakrystii 
po każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 

7. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia 
między innymi wkłady do zniczy, książki, albumy, prasa katolicka: 

Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela. 

8. Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze 
posprzątanie kościoła i przygotowanie do dzisiejszej 
liturgii. Prosimy o pomoc w sobotnim sprzątaniu 

kościoła. 

9. Przypominam, że w przyszłą drugą niedzielą miesiąca, 
taca przeznaczona jest na potrzeby remontowe w naszej 

parafii.  
 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 

do wieczności odeszli:  
Śp. +MARIUSZ KIESOWSKI +JÓZEF WAWIEL 

+JAROSŁAW JĘDRZEJOWSKI 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie … 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy 

wspomnienie:  
- czwartek; ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY 

- piątek; NMP Z LOURDES 

 

11 LUTEGO - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień 
Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w 

liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady 

Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard. Fiorenzo 

Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - 

wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień 

obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium 

maryjnym. Podobnie będzie i w tym roku. W Dniu Chorego w 

wielu kościołach organizowane będą uroczyste liturgie, 

połączone z udzieleniem sakramentu chorych, który dzisiaj 

coraz częściej jest zapomniany i niedoceniony. Można zapytać: 

dlaczego? Być może dlatego, że w pewnym momencie zło 

zastosowało dla deprecjacji tego sakramentu świetną taktykę. 

Oto kiedyś zaopatrzono go w nazwę „ostatnie namaszczenie”. 

W tej sytuacji wzywano kapłana z namaszczeniem chorych w 

ostatnim momencie życia, kiedy człowiek umierał. To wielki 

błąd. Wypada przypomnieć, że sakramentem konających jest 

tak zwany Wiatyk, czyli Komunia święta. 


