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1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

2. Osoby dorosłe, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania 

zapraśzamy dziś  na Mśzę ś w. o  godz. 900, po Mśzy ś w.  śpotkanie w śali ś w. Jo zefa. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

• Koło Misyjne w śobotę o godz. 1530. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 1500 w 

go rnym koś ciele. Kolejne śpotkanie poś więcone drugiemu patronowi 

naśzego koś cioła będzie na temat: „Pierwśze wielkie dzieła ś w. Jana od 

Krzyz a”. Spotkanie jeśt otwarte dla wśzyśtkich. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyśzłą niedzielę o godz. 1700. 

4. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w 

poniedziałek o godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 

5. Światowy Dzień Chorego przypada we wtorek, 11 lutego. Tego dnia zapraśzamy 

naśzych chorych parafian na Mśzę ś w. o godz. 1100, podczaś kto rej udzielimy 

Sakramentu Chorych. 

6. Męskie trio wokalne VIES BONUM z Białorusi wystąpi podczas liturgii 

wszystkich Mszy św. w przyszłą niedzielę, 16 lutego. Po Mśzy ś w. wyśłuchamy 

minikoncertu ludowych pieś ni białoruśkich. Przy wyjś ciu z koś cioła będzie moz na 

nabyc  za dobrowolną ofiarę płytę z nagraniami ześpołu. 

7. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Wśzyśtkim, kto rzy przyjęli 

kapłana dziękujemy za miłą atmośferę śpotkan , wśpo lną modlitwę i złoz one ofiary. 



8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  

podpiśując deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu 

minutach modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, 

będącej wyrazem wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, 

całodobowej adoracji Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane 

deklaracje moz na przynośic  do zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych 

ołtarzy w koś ciele. 

9. Zbliża się dzień beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach 

przygotowania do tej uroczystości w piątek, 28 lutego organizujemy 

pielgrzymkę do Zuzeli – miejsca narodzin i dzieciństwa Prymasa Tysiąclecia. 

Nawiedzimy tez  śanktuarium Tro jcy Przenajś więtśzej i ś w. Anny w Prośtyni oraz 

śanktuarium Matki Boz ej w Loretto. Więcej informacji i program pielgrzymki na 

ulotkach przy wyjś ciu z koś cioła. Zapiśy u kś. Artura w zakryśtii.  

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

11. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano i wieczorem. Ośoby 

zaintereśowane zapraśzamy do zakryśtii. 

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś 

dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


