
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA „B” 
 

1 lutego 2015 r. 
 

1. Nieszpory i procesja eucharystyczna   dziś o godz. 1815. 

2. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po 

Mszy św. o  godz. 900. 

3. Święto Ofiarowania Pańskiego znane w polskiej tradycji pod nazwą Matki Bożej 

Gromnicznej przypada w poniedziałek. Podczas Mszy św. święcimy gromnice, a ofiary 

zbierane na tacę przeznaczone są na potrzeby zakonów klauzurowych. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Magnificat zaprasza na spotkanie i konferencję prof. Zenona 

Ziółkowskiego w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

• Franciszkański Zakon Świeckich w czwartek o godz. 1530. 

• Bractwo adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie 

koordynatorów. 

5. Nowa serie katechez dla narzeczonych rozpoczynamy w poniedziałek, 2 lutego, o 

godz. 2000 w sali św. Józefa. 

6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas każdej Mszy 

św. i po południu od godz. 1700. 

7. Spotkanie Rad Parafialnych i Kolegium Katechetycznego w poniedziałek,               9 

lutego, po Mszy św. o godz. 1900 w domu parafialnym. 

8. Pielgrzymka parafialna do Czerwińska i Płocka organizowana jest 21 lutego. Zapisy w 

księgarni.    

9. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu  jest następujący:   

 

3 lutego 2015 r. (wtorek)  ul. Ciołka  15, 26, 33 

    ul. Zawiszy  13, 16, 16b   

 

4 lutego 2015 r. (środa)  ul. Brożka   18 

    ul. Ciołka  5, 18, 20 

    ul. Romańska   1 

 

5 lutego 2015 r. (czwartek)   ul. Radziwie   7 (kl. IV, V, VI, VII)  

     

6 lutego 2015 r. (piątek)  ul. Radziwie  7 (kl. I, II, III) 

 



7 lutego 2015 r. (sobota)  ul. Małego Franka  6, 8, 10, 12 

    ul. Św. Stanisława  12, 14 

    ul. Wawrzyszewska  3 

    ul. Ostroroga  27, 29 

     

 

9 lutego 2015 r.(poniedziałek) ul. Radziwie   5 

 

Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 

1400. Ofiary , tradycyjnie składane z okazji kolędy, przeznaczymy w tym roku na 

remonty w kościele i domu parafialnym. 

 

 

 

10. Taca  dzisiejsza  przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w 

Warszawie.    

11. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na remonty w kościele i domu 

parafialnym. 

12. Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem. 


