OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Zwykłą - 31.01.2021r.
1. Nieszpory Niedzielne dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również kończymy Kolędę w
rodzinom za udział we Mszach św.
wszelkie ofiary kolędowe złożone
wsparcia i życzliwości dla naszych
serdeczne „Bóg zapłać”.

naszej parafii. Dziękujemy wszystkim Parafianom i ich
kolędowych oraz przeżycie Kolędy w swoich domach. Za
na utrzymanie naszego kościoła i parafii oraz wyrazy
duszpasterzy w tym trudnym czasie pandemii składamy

3. We wtorek 2 lutego br. obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego tradycyjnie zwane
świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu Msze św. w naszym kościele odprawione
będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30 w intencji Róż Różańcowych z okazji Patronalnego Święta
Żywego Różańca, 16.30 i 18.00. Na każdej Mszy św. święcimy gromnice. W tym dniu
obchodzimy również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego z tej okazji kolekta
przeznaczona jest na Siostry Klauzurowe.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 3 lutego br. o godz. 18.00. W tym dniu
obchodzimy również wspomnienie św. Błażeja biskupa i męczennika orędownika w
chorobach gardła. Z tej okazji po każdej Mszy św. nasi ojcowie udzielać będą wiernym
błogosławieństwa św. Błażeja.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca lutego. W czwartek po
Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań, a w piątek
również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
6. W czwartek 4 lutego br. o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
7. W piątek 5 lutego br. obchodzimy wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy. W tym dniu
po każdej Mszy św. święcić będziemy chleb i wodę ku czci św. Agaty.
8. Również w piątek o godz. 17.00 w naszym kościele odbędzie się Adoracja Najśw. Sakramentu
i okazja do spowiedzi św.
9. W sobotę 6 lutego br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych.
10. Również w sobotę odwiedzimy chorych, ale tylko na wyraźne ich życzenie. Chorych prosimy
zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
11. Parafian i wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć
„Informator Parafialny”, prasę katolicką, świece gromniczne, cegiełki na Parafialny Fundusz
Inwestycyjny oraz różne dewocjonalia.

