
Ogłoszenia 29 stycznia – 5 lutego AD 2023 

 Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory niedzielne. 

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek o godzinie 
18:50. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy DO DOMU 
KATECHETYCZNEGO na Mszę św. szkolną we wtorek, o godzinie 16:30. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 

o bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła. 

 W czwartek – święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. 

W tym dniu w sposób szczególny modlimy się w intencji osób konsekrowanych. 

U nas Msze św. o 7:00 oraz 18:00. Po mszach świętych – zbiórka do puszek na 

zakony klauzurowe. 

 W piątek – wspomnienie św. Błażeja, patrona w chorobach gardła. Po mszach 

świętych będziemy udzielać błogosławieństwa ku jego czci. 

 W tym tygodniu przypada 1. Czwartek, 1. Piątek i 1. Sobota miesiąca. 
Zapraszamy w czwartek o 17:30 na Godzinę Świętą i później na Eucharystię 
w intencji powołanych; w piątek o 7:00 na Mszę św. i nabożeństwo w intencji 
Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa; w sobotę o 8:00 na Mszę św. 
i nabożeństwo w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny. 

 W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych parafian. Prosimy, 
aby ich zgłosić w zakrystii. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 

sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą 

Mszą św.  

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom 

katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00, 

a także PROSIMY O POMOC W CODZIENNYM SPRZĄTANIU KOŚCIOŁA W DNI 

POWSZEDNIE O GODZINIE 16:30, A W SOBOTY O 14:30. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


