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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. Dzisiejsza  niedziela jest w  naszej parafii tzw. Niedzielą Rycerską. Podczas 

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

Rycerzy Kolumba zapoznają nas z Zakonem Rycerzy Kolumba i moz liwos cią 

uczestniczenia męz czyzn w tej Wspo lnocie. Pano w, kto rzy są bliz ej zainteresowani 

tą problematyką i aktywnym uczestnictwem we wspo lnocie i misji Rycerzy 

Kolumba zapraszamy na spotkanie w czwartek, 11 lutego po Mszy s w. o godz. 1900 

do go rnego kos cioła. 

3. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małz en stwa w 

poniedziałek o godz. 2000 w go rnym kos ciele. 

4. Zapraszamy młodzież żeńską szkół średnich przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego 

sakramentu na spotkanie we wtorek, 9 lutego o godz. 2000 do go rnego kos cioła. 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

godz. 1800. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie 

Miłosierdzia. 

 



6. Zakończyliśmy Msze św. kolędowe – pierwszą tego typu formę kolędy w 

historii parafii. Za to nowe doświadczenie dziękujemy Bogu, a wiernym za 

trud obecności, życzliwe słowa i ofiary na kościół. Ufamy, że za rok 

powrócimy do tradycyjnej formy wizyty kolędowej. 

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. 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. 

11. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Mariannę 

Rosikiewicz i Dariusza Adamka.  Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


