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W czwartek zakooczyła się kolęda. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę 
i złożone ofiary. Bóg zapład. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapład. W najbliższych 
tygodniach na Domu Parafialnym będą kładzione płyty stropowe. 

Wspólne wyplatanie różaoców odbędzie się w Przystani za Wartą we wtorek o godz. 17.00. 

Modlitwę różaocową każdego dnia oprócz środy, piątku i soboty przed wieczorną Mszą 
św. prowadzi Żywy Różaniec. 

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. O. Krzysztof pójdzie w sobotę 1 lutego, 
O. Dawid pójdzie w sobotę 8 lutego. 
Żłóbek będziemy rozbierad w sobotę od godz. 9.00. Zapraszam Panów do pomocy. 

W sobotę I sobota miesiąca. Nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 17.45. 
Zapraszamy wszystkich, którzy poświęcili siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu 
Maryi oraz tych, którzy pragną to uczynid. O godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w „Szkole 
Maryi” – „Nie pamiętam złego”. 

Święto Ofiarowania Paoskiego, tj. Matki Bożej Gromnicznej, przypada za tydzieo 
w  niedzielę. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic, które można jeszcze nabyd 
w  zakrystii. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 
Poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej będzie 
w niedzielę 16 lutego podczas Mszy św. o godz. 10.00. Rodzice kupują świecę sami, 
można wykorzystad świecę z chrztu świętego. 

Zapraszamy dzieci do udziału w letnich koloniach w Domu Wczasów Dziecięcych 
w  Myśliborzu, w terminie 13-17 lipca. W programie m.in. wieczór przy ognisku, zajęcia 
sportowe, odpoczynek nad jeziorem i wiele innych. Szacowana opłata to 400 zł. Prosimy 
o wpisywanie dzieci na listę znajdującą się w zakrystii i wniesienie zaliczki w wysokości 50 
zł do 16 lutego. Kolonie dojdą do skutku, jeśli zbierze się wystarczająca liczba chętnych. 
Prosimy o deklaracje uczestnictwa, by móc dokonad rezerwacji ośrodka.  

Rozliczanie zeznao PIT w Stowarzyszeniu rozpocznie się 15 lutego. Szczegółowe terminy 
podamy w najbliższym czasie.  

Nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
o godz. 18.00 do św. Józefa. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
o  godz. 18.00 koronka i litania do Miłosierdzia Bożego oraz ucałowanie relikwii. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do 
wieczora. W piątek i w sobotę od godz. 8.30 do wieczora. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: O inicjatywie 
papieża Franciszka dotyczącej ustanowienia Niedzieli Słowa Bożego; Bóg w Auschwitz; 
Różaocowa elegancja, czyli chrześcijanki w szpilkach; Jedź motorku – wiara i marzenia 
Bartosza Zmarzlika. W Niedzieli: Ewangelia w czasach Internetu; Dzieci w sieci; Czy możliwy 
jest dialog z islamem? Lekarz radzi - Alert smogowy – co robid? 

 


