
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 środę 8 lutego o godz. 15:00 w klasztorze Sióstr, odbędzie się zabawa 

karnawałowa dla seniorów i członków Wspólnoty „Rodzina bł. Edmunda 

Bojanowskiego”. Ponadto serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. 

 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. 

 Nasza niespełna dziesięcioletnia parafianka Ines zachorowała przed dwoma laty 

na cukrzycę. Na dziś potrzebuje pompy insulinowej, czyli urządzenia, które 

będzie systematycznie monitorować i regulować poziom cukru i insuliny w 

organizmie. Rodziny nie stać na tak wielki wydatek – taka pompa kosztuje ok. 

15 000,- zł. 

Jako bliźni i parafianie możemy się włączyć w pomoc Ines. W przyszłą niedzielę, 

po Mszach świętych będzie można wspomóc tę inicjatywę poprzez ofiarę do 

puszek. Polecamy tę zbiórkę Waszej ofiarności. 

 Parafia Świętej Trójcy zaprasza na Seminarium Odnowy Wiary, czyli czas 

odnowienia, uporządkowania i pogłębienia swojej relacji z Bogiem. Spotkania 

będą odbywać się we wtorki wieczorem (począwszy od 7 lutego) przez siedem 

kolejnych tygodni. Bliższe informacje – u ks. Adriana. 

 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. 


