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1. Nieszpory dziś o godz. 1815. 

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

Mszy św. o  godz. 900 w dolnym kościele. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś o godz. 1530. 

• Wspólnota Magnificat  w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

• Franciszkański Zakon Świeckich w czwartek o godz. 1530. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia. 

4. Spotkanie Rad Parafialnych i Kolegium Katechetycznego w poniedziałek, po Mszy 

św. o godz. 1900 w domu parafialnym. 

5. Światowy Dzień Chorego przypada w środę. Tego dnia zapraszamy naszych chorych 

parafian na Mszę św. o godz. 1100, podczas której udzielimy Sakramentu Chorych. 

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

księgarni.    

7. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą kończymy w poniedziałek, 9 lutego. Tego dnia 

odwiedzimy rodziny w bloku przy ul. Radziwie 5. Ci wszyscy, którzy z różnych względów 

zostali pominięci podczas odwiedzin kolędowych a pragną przyjąć kapłana, proszeni są 

o zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii parafialnej do piątku włącznie. Rodziny te 

odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 1400. Tym wszystkim, którzy przyjęli 

kapłana dziękujemy za miłą atmosferę spotkań, wspólną modlitwę i złożone ofiary, 

które w tym roku przeznaczymy na trwające w domu parafialnym remonty i planowaną 

na wiosnę renowację posadzki w kościele. 

8. Wizytację kanoniczną przeprowadzi w naszej parafii J.E.Ks. Biskup Józef 

Górzyński w dniach 15 i 16 lutego. 

W niedzielę 15 lutego Ks. Biskup będzie uczestniczył od godz. 1015 w nabożeństwach 

parafialnych według porządku niedzielnego. O godz. 1130 odprawi Mszę św. z homilią dla 

dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. Na 

Mszy św. o godz. 1300 pobłogosławi chorych.  

O godz. 1700 Ks. Biskup spotka się z Radą Duszpasterską i Ekonomiczną, Kolegium 

Katechetycznym, Pracownikami i Wolontariuszami z Parafialnego Centrum Światowych 

Dni Młodzieży 2016. 



Wszystkich parafian, a szczególnie członków wspólnot i zespołów parafialnych 

zapraszamy w przyszłą niedzielę na nieszpory o godz. 1815. Nabożeństwo 

rozpocznie się od prezentacji poszczególnych grup i wspólnot parafii oraz 

wręczenia Ks. Biskupowi szczegółowych sprawozdań z ich działalności. Na Mszę 

św. o godz. 1900 zapraszamy młodzież akademicką i pracującą. 

 W poniedziałek, 16 lutego Ks. Biskup odwiedzi Przedszkole i Dom Starców 

prowadzone przez SS Służebniczki, Centrum Medyczne ATTIS, spotka się z Władzami 

Samorządowymi Dzielnicy, Dyrektorami Szkół i Przedszkoli z terenu naszej parafii, o 

godz. 1500 weźmie udział w modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu, a o godz. 1800 podczas Mszy św. kończącej wizytację udzieli Sakramentu 

Bierzmowania naszej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. 

 

9. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie Towarzystwa Przyjaciół 

KUL. 

10. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remonty w kościele i domu parafialnym. 

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

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Helenę Tracz Pamiętajmy o 

niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ....... 


