
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 lutego 2020 r. 

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w salce parafialnej spotkanie kandydatów do 
bierzmowania grupy I, czyli tej młodzieży, która w tym roku ma przyjąd sakrament 
bierzmowania. Spotkanie grupy II, młodszej, za tydzieo w niedzielę po Mszy św. 
o  godz. 12.00 w salce parafialnej. 

Modlitwę różaocową w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę przed wieczorną 
Mszą św. prowadzi Żywy Różaniec. Dzisiaj i jutro w czasie różaoca będą odmawiane 
modlitwy w ramach Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 

W poniedziałek przypada 194. rocznica zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zapraszamy tego dnia do 
wspólnej modlitwy i na Mszę św. o godz. 18.30 w intencji Misjonarzy Oblatów. 

Serdeczna prośba. Prosimy panów o pomoc w pracach porządkowych na budowie 
Domu Pokuty we wtorek od godz. 10.00. W czasie kolędy wiele osób wyraziło 
gotowośd takiej pomocy. Jest zatem okazja. Z góry Bóg zapład. 

Sprawozdanie roczne i pokolędowe będzie za tydzieo w niedzielę, w ramach kazania. 

Składka inwestycyjna na budowę domu parafialnego, Domu Pokuty, będzie za 
tydzieo w niedzielę. 

Spotkanie rodziców z komitetu dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę za tydzieo 
po Mszy św. o godz. 10.00 w świetlicy. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będą: dla dzieci i młodzieży od 4 do 6 
marca, dla dorosłych od 5 do 8 marca. 

Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. będzie w czwartek 27 lutego 
o godz. 19.00. 

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 Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii 
św. Faustyny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 
do wieczora. W piątek od godz. 8.30 do wieczora. 

W naszej parafii odbędą się seminaria Odnowy w Duchu Świętym. Inicjatywę 
prowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betesda”. Więcej informacji i zapisy 
u ojca Dawida lub pod numerem telefonu podanym na plakacie. 

Są jeszcze wolne miejsca na kolonie w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 
Zgłoszenia przyjmujemy do kooca miesiąca.  

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Dla 
mnie on jest wielki – papież Franciszek o Janie Pawle II; O błogosławionym ks. 
Michale Sopodko; O seniorach, którzy są bogactwem Kościoła; Bóg od kuchni.  
W Niedzieli:  Do taoca i do różaoca; Drogowskazy katolika; Dyspensa – dlaczego i dla 
kogo; Jak rozmawiad z nastolatkami o Bogu; Czy można uciec przed rakiem; Słodki 
koniec karnawału. 

 


