
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – 2 lutego 2020 r. 

Modlitwę różaocową w poniedziałek, wtorek i sobotę przed wieczorną Mszą św. 
prowadzi Żywy Różaniec. 

Bezpłatne badania mammograficzne refundowane przez Ministerstwo Zdrowia dla 
pan w wieku 50-69 lat. Mammobus będzie we wtorek przy Bulwarze Zachodnim ul. 
Nadbrzeżna 17. 

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. O. Dawid pójdzie w sobotę 8 lutego. 

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.  

W piątek na Mszy św. o godz. 18.30 kazanie w „Szkole Maryi” nt. „Prawda”. Po Mszy 
św. nabożeostwo wywyższenia Krzyża. 

Spotkanie Rady Parafialnej w niedzielę za tydzieo o godz. 17.30 w świetlicy. 

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

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będą od 5 do 8 marca. 

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.  

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 od godz. 8.30 do wieczora. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: 
O Chiarze Lubich, założycielce Ruchu Focolari; Powołania z Facebooka; O istocie 
i  formach życia konsekrowanego; Jak walczyd z nadwagą; Niebo w  mieście – 50% 
arabica, 50% robusta, 100% Ewangelia. W Niedzieli: Kim są paulini; Z czego żyją 
zakonnice klauzurowe, czyli Boska ekonomia; Komu można odmówid Komunii św.?; 
Jak działają e-recepty; Czy istnieje dieta dla cukrzyków?. 

Do wieczności odeszli: śp. Zofia Janulewicz. Wieczny odpoczynek… 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin jest dzisiaj. Pod Twoją obronę… 
 


