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Spotkanie Rady Parafialnej dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w kościele. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary 
złożone na tacę i przesłane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 
29 grudnia ub. r. Chorwację nawiedziło silne trzęsienie ziemi. W związku z tym dzisiejszy 
dzieo jest w Polsce „Dniem solidarności z Chorwacją”. Po Mszach św. jest zbiórka do 
puszek na poszkodowanych. 
Msza św. żałobna w intencji śp. biskupów Adama Dyczkowskiego i Antoniego 
Stankiewicza w naszym kościele będzie sprawowana  we wtorek o godz. 18.30. 
Rozbierad choinki i demontowad szopkę będziemy w sobotę od godz. 10.00. Proszę 
panów o pomoc. 
Co niedzielę od 31 stycznia do 14 marca na Sumie o godz. 12.00 będzie Msza św. 
w intencji Parafian mieszkających na kolejnych ulicach według porządku alfabetycznego, 
po cztery ulice co tydzieo. Będzie to błogosławieostwo i modlitwa w kościele za tych 
Parafian. Za tydzieo 31 stycznia będzie o godz. 12.00 Msza św. w intencji mieszkaoców 
ulic: Akacjowej, Brackiej, Brzozowej i Budowlanych. 
Pragniemy założyd w Parafii Różę Męską Żywego Różaoca. Taka Róża powinna liczyd 
dwudziestu mężczyzn. Obowiązkiem przynależących jest codzienne rozważanie jednej 
wyznaczonej tajemnicy różaoca świętego (opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza 
grzechu ciężkiego). Chętnych prosimy o zgłoszenie się w zakrystii. 
Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda zaprasza na  33 dniowe Rekolekcje: 
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”, które rozpoczną się 12 lutego Mszą św. 
o godz. 18.30, a zakooczą się  25 marca uroczystym Aktem zawierzenia się Jezusowi 
przez ręce Maryi. 
Katechezy przedmałżeoskie odbędą się w naszej Parafii w ostatnim tygodniu lutego. 
Rozpoczęcie w niedzielę 21 lutego na Mszy św. o godz. 19.00. Nauki w tygodniu 
o godz. 19.15 w kościele. Zakooczenie w piątek 26 lutego o godz. 19.15. 
W zakrystii można nabyd gromnice po 10 zł. Matki Bożej Gromnicznej przypada jak co 
roku 2 lutego. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: św. Franciszek Salezy – 
mistrz dobrego słowa; Człowiek, czyli chrześcijanin; Dlaczego jesteśmy potęgą w skokach 
narciarskich. W Niedzieli: Chrześcijanizm, judaizm, islam o aborcji, karze śmierci, 
rozwodach; Ignorujesz Biblię – lekceważysz Chrystusa. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 
Do wieczności odeszli: śp. Mieczysław Lewioski i Ireneusz Trachimowicz. Wieczny 
odpoczynek… 

 


