
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 – 9 lutego AD 2020 

1. Dziś zapraszamy na godzinę 17:00 na Nieszpory niedzielne. 

2. Jutro przypada wspomnienie św. Błażeja – Patrona w chorobach gardła. Po 
Mszach świętych będziemy udzielać błogosławieństwa ku Jego czci. 

3. Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30. 

4. W tym tygodniu przypada 1. Czwartek i 1. Piątek miesiąca. Zapraszamy do 
udziału w Godzinie Świętej oraz Eucharystii w intencji powołanych, w czwartek, 
o godzinie 17:30, oraz we Mszy św. i nabożeństwie do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w piątek, o godzinie 7:00. 

5. W piątek, po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie dla Bractwa Naj-
świętszego Sakramentu i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Spotka-
nie rozpocznie się adoracją w kościele, a następnie – konferencja w domu kate-
chetycznym. 

6. Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę, o godzinie 16:00 w domu kate-
chetycznym. 

7. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświęt-
szego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu po-
kuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św. 

8. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w poniedziałek, 
10 lutego, o godzinie 19:00 w domu katechetycznym. 

9. W środę, 12 lutego, 17:15 w Krakowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach odbędzie się spotkanie z Abby Johnson – bohaterką filmu „Nie-
planowane”. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany udziałem w tym wydarzeniu, 
proszony jest o kontakt z ks. Konradem do wtorku wieczora. 

10. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

11. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  

12. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

13. Dziś, po Mszy św. zbiórka do puszek na pomoc dla sióstr klauzurowych. Bóg 
zapłać za wszystkie ofiary.  


