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30 stycznia 2022 r. 
 

 

 

1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

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

Boskiej Gromnicznej przypada w ś rodę, 2 lutego. Mśze ś w. z poś więceniem 

gromnic o godz. 630, 715, 800, 900,  1800 i 1900. Taca z tego dnia przeznaczona jeśt na 

zakony klauzurowe. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w.   

śpotkanie koordynatoro w. 

4. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

5. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. 

o godz. 1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 

6. Cykl katechez dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa 

rozpocznie śię w poniedziałek, 7 lutego, o godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 

7. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

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

składaną na tacę, 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 zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

9. Pragniemy podtrzymać tradycję wizyty kolędowej i spotkać się z rodzinami 

całej wspólnoty parafialnej, aby przez chwilę pomodlić się i porozmawiać. 

Program kolędy w najbliz śzym tygodniu jeśt naśtępujący: 



31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) 

ul. Górczewska 116b, 118, 120, 122, 122a, 122b 

1 lutego 2022 r. (wtorek) 

ul. Ostroroga 27, 29 

ul. Św. Stanisława 6, 8, 10, 12 

3 lutego 2022 r. (czwartek) 

ul. Obozowa 16, 20 

al. Prymasa Tysiąclecia 102a 

ul. Św. Stanisława 14 

ul. Wawrzyszewska 3, 9, 11 

4 lutego 2022 r. (piątek) 

ul. Radziwie 3 

ul. Zawiszy 6  

5 lutego 2022 r. (sobota) 

ul. Radziwie 5 

 

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

1400. 

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

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 8 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

11.  W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Renatę 

Dąbrowską i Roberta Lambryczaka. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek..... 

 

 

 


