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31 stycznia 2021 r. 
 
 

1. W związku z wymaganiami sanitarnymi podjęliśmy w naszej parafii 

następujące działania duszpasterskie: Msze św. w soboty o godz. 1800 i 1900 

są Mszami niedzielnymi. Msze św. w niedzielę i święta odprawiane są o godz.: 

630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Świątynia nasza 

jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym trudnym dla nas czasie 

także poza stałymi godzinami nabożeństw. 

2. Cykl katechez dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małz en stwa 

rozpocznie się w poniedziałek, 1 lutego, o godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

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

Boskiej Gromnicznej przypada we wtorek, 2 lutego. Msze s w. z pos więceniem 

gromnic o godz. 630, 715, 800, 900, 1100, 1700, 1800 i 1900. O godz. 2000 Msza s w. 

kolędowa dla parafian z ul. Radziwie 7.  Taca z tego dnia przeznaczona jest na 

zakony klauzurowe. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o 

godz. 1800. 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy 

s w.   spotkanie koordynatoro w. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

6. Przyszła niedziela będzie w  naszej parafii tzw. Niedzielą Rycerską. Podczas 

wszystkich Mszy s w. o prof. Andrzej Kukła, redemptorysta i s wiecki przedstawiciel 

Rycerzy Kolumba opowiedzą nam o Zakonie Rycerzy Kolumba i moz liwos ci 

uczestnictwa męz czyzn w tej Wspo lnocie. 

7. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 



puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

8. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

9. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

10. Pomimo pandemii pragniemy podtrzymać tradycję wizyty kolędowej i 

spotkać się z rodzinami naszej parafii na wspólnej modlitwie. W tym roku 

wyjątkowo zapraszamy parafian do kos cioła na Msze s w. w dni powszednie 

odprawiane o godz. 2000  w ich intencji, według następującego programu: 

1 lutego 2021 r. (poniedziałek) 

ul. Obozowa 16, 20 

al. Prymasa Tysiąclecia 102a 

ul. Św. Stanisława 14 

ul. Wawrzyszewska 3, 9, 11 

 

2 lutego 2021 r. (wtorek) 

ul. Radziwie 7 

 
3 lutego 2021 r. (środa) 

ul. Radziwie 3 

ul. Zawiszy 6  

      

4 lutego 2021 r. (czwartek) 

ul. Banderii 2a, 4, 19 

 

5 lutego 2021 r. (piątek) 

ul. Radziwie 5 

 

6 lutego 2021 r. (sobota) 

ul. Zawiszy 12, 14, 16, 16a, 16b 
 

 Dla kaz dej z rodzin przygotowalis my pakiet kolędowy, na kto ry składa się: rytuał 

błogosławien stwa mieszkania, s piewnik kolędowy i flakonik z wodą s więconą. Po 

powrocie do domu prosimy, aby głowa rodziny w obecnos ci domowniko w 

pobłogosławiła mieszkanie i rodzinę. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Henrykę 

Wojciechowską.  Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek..... 


