
PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    9 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego.
Pamiętajmy,  że nikt  z nas  ani  cała  nasza wspólnota parafialna  nie  jest  w stanie  pogłębić
swojej  więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii.  Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością,
każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie
Boże  zawarte  w Piśmie  Świętym.  Jednocześnie  wsłuchujmy się  w to,  co  mówi  Kościół,
którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. 
  
2.  We wtorek,  11  lutego,  przypada liturgiczne  wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny z
Lourdes.  Dokładnie  tego  dnia  w  1858  roku,  cztery  lata  po  ogłoszeniu  dogmatu  o
Niepokalanym  Poczęciu,  Matka  Najświętsza  objawiła  się  ubogiej  pasterce,  Bernadecie
Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z
licznych nawróceń i  uzdrowień,  stając  się w krótkim czasie  centrum kultu maryjnego we
Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy
więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania
wobec cierpiących i chorych. 

4. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy.
Żyli  w  IX  wieku,  pochodzili  z  miasta  Saloniki  w  cesarstwie  bizantyńskim.  Znali  wiele
języków,  dzięki  czemu podjęli  wiele  udanych wypraw misyjnych,  m.in.  do Bułgarii  i  na
Morawy.  Wprowadzili  do  liturgii  język  słowiański,  pisany  przystosowanym  alfabetem
greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo
Święte.  W  1980  roku  papież  Jan  Paweł  II  ogłosił  Świętych  Cyryla  i  Metodego
współpatronami Europy.

5. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w
269  roku  poniósł  śmierć  męczeńską,  gdyż  mimo  tortur  nie  chciał  wyrzec  się  Chrystusa.
Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy,
podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają.
Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna
miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

6. Za tydzień / 16.02./  3-cia niedziela miesiąca, taca na prace w parafii. Nie będzie spotkania 
z dziećmi kl. III. 
Za dwa tygodnie /23.02./ po każdej mszy św. ofiarami do puszek, wesprzemy leczenie chorej 
na siatkówczaka Zuzi Oleszkiewicz  ok. 7 miesięcy/ mama Iza Gwiazda z Kowala/. 

7. Na wyjazd pielgrzymkowy 1-2-3 maja nie ma już miejsc.
Są jeszcze miejsca:     Licheń i Kłodawa /kopalnia soli/   26.06.                                              
Białoruś  14-15-16 sierpień 2020r.
Duchowo łączymy się z pielgrzymami do Ziemi świętej. Jak  Bóg pozwoli za rok wybierzemy
się  razem z tymi, którzy nie mogli uczynić tego w tym roku.


