
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV Niedziela Zwykła – 30 stycznia 2022 r. 

Dziękujemy Panom i ministrantom, którzy pracowali przy rozbieraniu choinek i demontażu 
szopki. Bóg zapład. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek i wtorek prowadzi Żywy 
Różaniec. 
Msza św. w intencji uczestników i osób posługujących w rekolekcjach „33-dniowych” we 
wtorek o godz. 18.30. Potem będzie adoracja i konferencja. Zapraszamy. 

Święto Ofiarowania Paoskiego, tj. Matki Bożej Gromnicznej oraz Dzieo Życia Konsekrowanego 
przypada w środę. Na Mszach św. o godz. 8.00 i 18.30 poświęcenie gromnic, które można 
jeszcze nabyd w  zakrystii. Składka tego dnia przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne. 

W środę, w Dniu Życia Konsekrowanego, zapraszamy też na Mszę św. o godz. 11.00 
z udziałem Sióstr zakonnych oraz Ojców i braci zakonnych z naszego miasta. Konferencje 
w kościele przed Mszą św. o godz. 10.30 i kazanie w czasie Mszy św. o godz. 11.00 wygłosi ks. 
prof. dr hab. Janusz Nawrot.  

W czwartek przypada św. Błażeja. Tego dnia błogosławieostwo gardła. 

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

W czwartek o godz. 18.00 różaniec w intencji powołao. 
W piątek o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: Milczenie Maryi. A po Mszy św. 
nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 
W sobotę o godz. 17.45 nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy 
św. wieczornej krótkie spotkanie Żywego Różaoca. 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych w sobotę (5 lutego) 
o godz. 19.30 w kościele. 

W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 10.00, będzie spotkanie wszystkich rodziców oraz 
dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Obecnośd obowiązkowa. 
Za tydzieo w niedzielę o godz. 12.00 będzie Msza św. z błogosławieostwem kolędowym 
w intencji mieszkaoców ulic: Śląskiej, Tkackiej, Towarowej, Wał Poprzeczny, Waryoskiego, 
Winnej i Żeraoskiej oraz wszystkich osób spoza Parafii, które uczestniczą we Mszach św. 
w naszym kościele i w życiu Parafii. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

Katechezy przedmałżeoskie odbędą się w naszej Parafii w czasie ostatniego weekendu lutego. 
Więcej informacji na stronie internetowej i na plakatach. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Czy jest zbawienie poza 
Kościołem?; Serce Kościoła - klasztor kontemplacyjny; Ojcowie pod lupą. W Niedzieli: 
Gromniczna; Sens klauzury; Pod jednym dachem z Chrystusem; Da Vinci z Niepokalanowa; 
Podróże  z wiarą.  

Do wieczności odeszli: śp. Stefania Bródka i Krzysztof Przewoźnik. Wieczny odpoczynek… 
 


