
Ogłoszenia parafialne 

6. Niedziela Zwykła - 12 lutego 2023 

 

1. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 12.00 czyli około godz. 13.00 odbędzie się 

spektakl teatralny:  "Boże Narodzenie na dworcu", który będzie wystawiony przez naszą 

grupę teatralną "Dolina Miłosierdzia". Zapraszamy do auli św. Jana Pawła II. 

2. Przy okazji w imieniu grupy teatralnej pragnę zaprosić osoby chętne do 

zaangażowania się w nowy spektakl Misterium pasyjne pod tytułem: "Widzę niebo 

otwarte". Chodzi konkretnie o aktorów amatorów, którzy chcą współtworzyć to widowisko. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w jutro, tj w poniedziałek 13 lutego br. po Mszy św o 

18.00 oraz w piątek 17 lutego br. także po mszy św. o 18.00. 

3. We wtorek 14 lutego br. o 17.00 zapraszamy na Krąg Biblijny poświęcony Hymnowi o 

Miłości św. Pawła organizowany przez Civitas Christiana. Wejście do siedziby Stowarzyszenia, 

które znajduje się w sali przy zakrystii kościoła górnego, od plebanii. Spotkanie poprowadzi ks. 

Mateusz. 

4. W niedzielę 19 lutego br. po Mszy św. o 15.00 spotkanie kandydatów do sakramentu 

bierzmowania. Natomiast w niedzielę 26 lutego br. po Mszy św. o 15.00 spotkanie formacyjne 

dla ich rodziców. 

5. W niedzielę 19 lutego br. będziemy gościć w naszym Sanktuarium ks. Jacka ze 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy i siostry szarytki. Wprowadza nas oni w istotę i przebieg 

Nowenny ku czci Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik. Nowenna jest peregrynacją 

Cudownego Medalika i trwa od listopada 2021 roku do listopada 2030 roku. Serdecznie 

zapraszamy do udziału w Mszach św. 

6. W sposób nieoczekiwany utraciliśmy część kontaktów do rodzin, które chciały nas 

przyjąć po kolędzie wczoraj czyli w sobotę 11 lutego br. Chcielibyśmy odwiedzić was w tym 

tygodniu. Zapraszamy jeszcze raz do zakrystii w celu omówienia daty i godziny. 

7. W tym tygodniu, we wtorek 14 lutego br. święto św. Cyryla i Metodego patronów Europy oraz 

wspomnienie św. Walentego. Zakochanych jak też cały kontynent europejski polecajmy w 

modlitwach. 

8. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską czyli kolędę. Słowo podsumowania w niedzielę 26 

lutego br. 

9. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i 

błogosławionej niedzieli. Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru naszej gazetki 

parafialnej Misericordia. 


