
07.02. - V Niedziela Zwykła  
 

- W liturgii słowa usłyszymy wezwanie: „Wypłyń na głębię!”, które Jezus kieruje do Piotra po 
nieudanym połowie ryb, gdy mogło się zdawać, że cały wysiłek rybaków poszedł na marne. 
Tymczasem połów okazuje się znacznie obfitszy, niż mogli się spodziewać. Po 
zmartwychwstaniu to właśnie Piotrowi ukaże Jezus potęgę Bożej chwały i ponownie wezwie 
go do obfitego połowu. A Piotr, który rozpozna ogrom własnego grzechu, będzie gotowy, by 
wypłynąć na głębię przebaczenia i miłości. 
 

W tygodniu obchodzimy: 
- 10.02. - Środa Popielcowa - Msze św. o godz. 10.oo i godz. 17.oo - posypanie popiołem, 
obowiązuje post ścisły jak w Wielki Piątek 
- 11.02. - Czwartek - Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorych - Msza św. za chorych 
z obrzędem namaszczenia chorych i błogosławieństwo lurdzkie - od godz. 16.3o - spowiedź 
dla chorych 
 

Niedziela 07.02.2016 
8.oo  - o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Lucyny, Dzieci i Wnuczki 
10.oo  +Stefan Grabowski 
16.oo - o Boże Błogosławieństwo - Filip i Aleksandra Grzybowscy - 1 roczek 
 

Niedziela 14.02.2016 
8.oo   +za Rodziców Janinę i Jana Halickich, Annę i Eugeniusza Rzepczyńskich 
10.oo  +Tadeusz Pasymowski - 30 dzień 
16.oo  +Helena Reluga 1 r. śm. 
 

Msze św. za  śp. Mariana Gersza jako dar od uczestników pogrzebu będą odprawione w dn. 
8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 o godz. 17.oo oraz 28.02. o godz. 10.oo  
- Dziękuję za sprzątanie kościoła i proszę rodziny: Kopecki, Kowalczyk, Ignaczak, Niedzielski, 
Siedlecki 
- Dziękuję naszym Strażakom za piękne zorganizowanie uroczystości poświęcenia nowego 
wozu strażackiego i dziękuję za posprzątanie choinek i szopki  
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego - art. „Ratuj swoją duszę!” 
 

- Piątek o godz. 17.oo - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - zapraszam - szczególnie dzieci, aby 
przyłączyć się do tej modlitwy i konkursu z obrazkami. Będzie nam towarzyszyć hasło:  
„Ratuj swoją duszę!” - Dołączmy do tego nasze osobiste postanowienia na Wielki Post. 
- W niedzielę 14.02. o godz. 16.oo Msza św. i spotkanie dla Dzieci przed I Komunią św. a 21.02. 
spotkanie przed Bierzmowaniem. 10 kwietnia br. o godz. 10.oo będzie u nas Bierzmowanie! 
 
 


