
 

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV Niedziela Zwykła – 31 stycznia 2021 r. 

Dziękujemy Panom, 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. 

Święto Ofiarowania Paoskiego, tj. Matki Bożej Gromnicznej oraz Dzieo Życia 
Konsekrowanego przypada we wtorek. 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 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: Żyd jak Maryja. A po Mszy 
św. nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. 

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

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. 

W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz.10.00, będzie spotkanie wszystkich rodziców 
oraz dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Obecnośd obowiązkowa. 

W niedzielę za tydzieo o godz. 12.00 Msza św. w intencji mieszkaoców ulic: Fabrycznej, 
Grabowej, Jasnej i Jaśminowej. 

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

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. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Błogosławiony Euzebiusz 
– patron na czasy kryzysu Kościoła; Beatyfikacja zamiast Nobla; Klaryski od Wieczystej 
Adoracji. W Niedzieli: Po co światu zakony?; 2 lutego – podwójne święto; Jak czcid 
Józefa?; Domowa korporacja, czyli jak zarządzad rodziną.  

Do wieczności odeszła: śp. Eugenia Sawala. Wieczny odpoczynek… 
 


