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V NIEDZIELA ZWYKŁA
9 lutego 2020
1. Dziś przypada V Niedziela Zwykła.
2. W miniony czwartek zakończyliśmy doroczne wizyty duszpasterskie w domach naszych
parafian, zwane zwyczajowo „Kolędą”. Dziękujemy wszystkim parafianom, z którymi
mieliśmy możliwość spotkać się, rozmawiać i wspólnie się modlić. Dziękujemy za
życzliwość, za czuwanie i podprowadzanie kapłanów do kolejnych domów i mieszkań,
dziękujemy za każdy wyraz życzliwości i za złożone przy tej okazji ofiary na cele
parafialne, na Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu i w 1/5 na wynagrodzenie dla
księży za podjęty trud wędrówki i posługę duszpasterską. Ufamy, że wierni naszej parafii
umocnieni modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem dzięki opiece Matki Bożej w
rozpoczętym 2020 roku nie tylko wytrwają w wierze, ale również będą wzrastać nadziei i
miłości zachowując przez cały rok duchową wieź z Panem Bogiem i życie w Jego łasce.

3. Dzieci klas III razem z rodzeństwem i rodzicami zapraszamy na kolejną Mszę święta i
spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii Świętej dzisiaj o godz. 1600. Po
spotkaniu w sali domu parafialnego możliwe będzie zamówienie stroju liturgicznego dla
dzieci na Uroczystość Pierwszej Komunii.
4. Osoby zamierzające w najbliższym czasie wstąpić w sakramentalny związek małżeński
zapraszamy do udziału w Katechezach dla Narzeczonych. Pierwsze spotkanie dzisiaj o
godz. 1900 w Domu Parafialnym.
5. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę a przeznaczone, jak zawsze w drugą
niedzielę miesiąca, na cele inwestycyjne.
6.We wtorek – 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej Z Lourdes przypada XXVIII
Światowy Dzień Chorego pod hasłem «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28). W intencji chorych,
ich opiekunów oraz służby zdrowia modlić się będziemy na każdej Mszy św. oraz w
czasie Różańca o godz. 1700.
7. W piątek 14 lutego przypada święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów
Europy. Przez ich wstawiennictwo modlić się będziemy o zachowanie
chrześcijańskiej tożsamości naszego kontynentu.
8. Dobiega końca nawiedzenie rodzin Świeryża II oraz przez obraz Matki Bożej
Częstochowskiej. Do przyjęcia obrazu przygotowują się już mieszkańcy Świeryża I.
Podziękowanie za nawiedzenie w Świeryżu II oraz przekazanie obrazu Matki Bożej
do Świeryża I nastąpi za tydzień w niedzielę 16 lutego na sumie o godz. 1200. Na tę
Mszę Świętą zapraszamy wszystkich mieszkańców Świeryża II i I.
9. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas VIII wraz z rodzicami
zapraszamy na Mszę Św. i spotkanie formacyjne w niedzielę 23 lutego o godz. 1800.

