
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

SZÓ STA  
NIEDZIELA ZWYKŁA  

RÓK „C” 
 

 
 

13 lutego 2022 r. 
 

 

 

 

 

1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

2. 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. 

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

go rnym koś ciele. Temat śpotkania: „Adoracja Eucharyśtyczna jako 

uruchamianie z ycia duchowego”. 

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

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

4. Zapraszamy młodzież szkół średnich przygotowującą się do sakramentu 

bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na śpotkanie 

we wtorek, 14 lutego, o godz. 2000 do śali ś w. Jo zefa. 

5. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn w śobotę, 19 lutego o godz. 2000. 

Naboz en śtwo zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

6. Wystawę „Czas to miłość”, poświęconą Prymasowi Wyszyńskiemu, 

wypoz yczoną z Muzeum Jana Pawła II i Prymaśa Wyśzyn śkiego i dzięki z yczliwoś ci 

Pana Edgara Sukiennika udośtępnioną naśzej parafii, moz emy oglądac  w bocznej 

nawie naśzego Sanktuarium do 18 lutego br. 



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

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

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. Henryka 

Niedźwiadka i Antoniego Goszczyckiego. Pamiętajmy o nim w naśzych 

modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 

 

 

 

 

 

 

 

 


