
Ogłoszenia na 16.II.2020 r. – VI niedziela zwykła „A” 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się oddając cześć Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. Po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

W naszej Parafii rozpoczęły się katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży. 

Służą one odnowieniu w wierze i prowadzą do wiary dojrzałej. Pomagają też znaleźć odpo-

wiedzi na trudne fakty z naszego życia. Katechezy odbywają się o godz. 18.45 w Domu Para-

fialnym we wtorki i czwartki o godz. 18.45. Serdecznie zapraszamy. 

 

W środę z racji 19 dnia miesiąca będziemy modlić się za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego 

Popiełuszko. Wyjątkowo uczynimy to na Mszy św. o godz. 17.30, a przed Eucharystią będzie 

możliwość ucałowania relikwii. 

 

W czwartek (20 lutego) zapraszamy o godz. 16.30 na wspólną Modlitwę Różańcową przed 

Najświętszym Sakramentem. W ten sposób chcemy włączyć się w fatimską inicjatywę Ró-

żańca na całym świecie w intencji rodzin. Zapraszamy serdecznie małżonków i rodziców, 

dzieci i młodzież, oraz osoby starsze (informacja na ten temat w gablocie). 

 

Zapraszamy młodzież, szczególnie kandydatów do bierzmowania, na kolejne spotkanie 

w cyklu Wiarygodni. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek (21 piątek) o godz.19.00 

w parafii Świętej Trójcy. 

 

W przyszłą niedzielę (23 lutego) będziemy gościli w naszej parafii przedstawicieli Archidie-

cezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater z Warszawy (Droga Neokatechuma-

nalna). Będą klerycy z kapłanem (jednym z formatorów). Włączą się w liturgię Mszy świę-

tych. Podzielą się też świadectwem swojego powołania. Po każdej Mszy będą prowadzić 

zbiórkę na potrzeby swojego seminarium. 

 

Caritas Diecezji Radomskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Pozyskane 

środki wspierają istniejące placówki Caritas, ale też indywidualne osoby, które dźwigają 

krzyż cierpienia, choroby, samotności. Uzyskane środki pomagają m.in. w: dofinansowaniu 

kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; leczeniu, dożywianiu, edukacji i 

wypoczynku dzieci; pomocy rodzinom w sytuacjach losowych. Nr KRS niezbędny do 

podania w PIT znajduje się na ulotkach i plakatach. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

21 lutego – wspomnienie św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła; 

22 lutego – święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

 

 

 


