Ogłoszenia parafialne
IV Niedziela zwykła 31.01.2021 r.
30 stycznia 2021

Od dzisiaj rozpoczyna pracę w naszej Parafii ks. mgr Waldemar Ćwik, życzymy mu siły, ludzkiej
życzliwości i Bożego błogosławieństwa, Szczęść Boże.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, a od 18.30 Godzina z
Jezusem, we wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza o godz. 17.30, a w środę Msza św. do św. Józefa
o godz. 17.00 z możliwością otrzymania odpustu i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o
godz. 17.30. W środę 3.02 zapraszamy młodzież akademicką na kolejne spotkanie Strefy Młodych o
godz. 20.00 online, link do spotkania na stronie parafialnej. W czwartek spotkanie dla lektorów w
kościele o 18.30, na które zapraszamy również osoby, które chciałyby dołączyć do grupy lektorów.
We wtorek 2.02 Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) oraz dzień Życia
Konsekrowanego, Msze św. o godz. 7,00, 10,00, 17,00 i 18,00. W czwartek I czwartek miesiąca,
wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo w intencji powołań o godz. 17.30. W piątek
pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od godz. 16.00 dla uczniów klas IV-VI, o godz. 16.30 dla kl. VIIVIII, a od 17.30 dla dorosłych. W sobotę I sobota miesiąca Msza św. Fatimska o godz. 12.00, a o
godz. 11.15 Różaniec św. Księża udadzą się z Komunia św. do chorych, którzy potwierdzą chęć
przyjęcia Komunii św.
W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 10.00 odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich, małżonków którzy ślubowali w lutym, a o godz. 11.30 dzieci pierwszokomunijne będą
miały poświęcenie gromnic. Po Mszy św. zebranie w kościele dla rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas I ponadpodstawowych
zapraszamy w piątek 05.02. na spotkanie o godz. 18.00 w kościele.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o przyszłości życia konsekrowanego oraz
pośmiertne wspomnienie Hanny Marchlik prezes Akcji Katolickiej DB.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 1640 zł. na ogrzewanie kościoła, po Mszy św. będziemy zbierali
ofiary na wsparcie Chorwacji po trzęsieniu ziemi.

W ostatnim tygodniu zmarł śp. Roman Wełnicki l. 59, zam. ul. Golloba 6. Polećmy go Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

