
Ogłoszenia na 29.I.2023 r. – IV niedziela zwykła „A” 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się Nieszporami. 

W naszej parafii trwają rekolekcje dla małżonków i rodziców. Są one realizowane w formie 

cotygodniowych spotkań. Dzisiaj o godz. 16.00 w domu parafialnym odbędzie się kolejna 

katecheza. Zapraszamy małżonków i rodziców, ale także narzeczonych i osoby będące 

w związkach niesakramentalnych. 

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 18.00 zaśpiewa Chór Kameralny „Concentus” pod dyr. p. Kry-

styny Kowalczyk. Po Eucharystii odbędzie jeszcze koncert kolęd. Serdecznie zapraszamy. 

2 lutego (czwartek) obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). 

Msze św. będą w następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00, 18.00. Prosimy o przyniesienie 

świec, które zostaną pobłogosławione. Jezus Chrystus jest „światłością świata”, niech będzie 

światłem naszego życia. W to święto obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlitwą 

otaczamy wszystkich, którzy poświęcili swoje życie Panu Bogu. Ofiary składane na tacę zo-

staną przekazane na pomoc zakonom klauzurowym. 

Na stoliku Akcji Katolickiej są do nabycia świece (gromnice) w związku ze zbliżającym się 

świętem Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej). Cena: 15 zł. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W I czwartek (2 lutego) o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie wspólnoty naszej parafii na 

Mszę św. jedności. Chcemy modlić się także za powołanych i o powołania do służby Bożej. 

Po Eucharystii będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji. 

W I piątek (3 lutego) po Mszy św. porannej udamy się z comiesięczną posługą do chorych. 

Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość spowiedzi będzie podczas Mszy św. po-

rannej oraz popołudniu (od 16.30) - w czasie adoracji i Mszy św. wieczornych. 

W I sobotę (4 lutego) rano Msza św. i Różaniec z intencją wynagradzającą Niepokalanemu 

Sercu NMP. Natomiast comiesięczne spotkanie formacyjne Wspólnoty Żywego Różańca, 

Rycerstwa Niepokalanej i Apostolatu Margaretka odbędzie się o godz. 16.30. 

W przyszłą niedzielę będziemy gościli ks. Zbigniewa Lenarta, prezbitera Drogi Neokatechu-

menalnej. Będzie głosił kazania, a po każdej Mszy św. będzie kwestował na rzecz pomocy 

misjom katolickim w Kazachstanie i na Syberii. 

Jeszcze w tym tygodniu kontynuujemy wizytę duszpasterską. Przypominamy, żeby przygo-

tować krzyż, świece, Pismo święte, wodę święconą i kropidło. Natomiast dzieci i młodzież 

(uczęszczający do szkoły) powinni pokazać zeszyty do religii. Wodę święconą można pobrać 

w zakrystii. Prosimy o informację na drzwiach mieszkania (również z podaniem pory dnia). 

Porządek wizyty duszpasterskiej: 

30 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 3 – II klatka, Graniczna 5 – I klatka 

31 stycznia (wtorek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 5 – II i III klatka 



1 lutego (środa)   

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 5 – IV klatka, ul. Graniczna 12 – I klatka 

2 lutego (czwartek)  

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 12 – II klatka 

3 lutego (piątek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 12 – III i IV klatka 

4 lutego (sobota) 

Od 9.00 – ul. Graniczna 14 – I i II klatka 

W czasie kolędy kancelaria parafialna jest czynna rano od 7.00 do 7.30 oraz po wieczornej 

Mszy św. (ok. 18.30). 

 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

30 stycznia – wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, kapłana; 

31 stycznia – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana; 

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej). 

 

 

 

 


