
Ogłoszenia Parafialne  
2 – 9  II  2020 

 

 

 

1.  Dzisiaj w Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej podczas każdej 

Mszy św. obrzęd poświęcenia a w czasie Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste poświęcenie 

świec Dzieci Pierwszokomunijnych. Proszę  o modlitwę w intencji Osób Konsekrowanych  

a w sposób szczególny naszych Sióstr Służebniczek z okazji ich święta. 

 

2. Składam serdeczne podziękowanie za spotkania kolędowe, okazywaną podczas kolędy 

gościnność i życzliwość Parafian. Po zakończeniu okresu kolędowego Msze św. w naszym 

kościele sprawowane będą od jutra na powrót w stałym, całorocznym porządku. Także 

do Biura Parafialnego zapraszam w stałym porządku we wtorki przed południem (9.30-11.00) 

oraz wieczorem w czwartki (18.30-19.30). Okazja do Spowiedzi Św. w tygodniu codziennie 

cały czas pół godziny przed Mszą świętą.  

 

3. W bieżącym tygodniu, 7 lutego, przypada I-szy piątek miesiąca. Tego dnia okazja do 

spowiedzi św. od godz. 16.30; Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas Mszy św.  

o godz. 17.30. Na zakończenie Mszy św. – jak w każdy pierwszy piątek – Litania do Serca 

Pana Jezusa i akt zawierzenia Sercu Bożemu; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 

 

4. Składam serdeczne podziękowanie Panu Grzegorzowi Januchowskiemu za kolejną 

bezinteresowną pomoc na rzecz naszej Wspólnoty a mianowicie za wykonanie  

i zamocowanie okazjonalnego banera znajdującego się przy ulicy - bramie wjazdowej na 

plebanię, wprowadzającego nas oraz wszystkich przemieszczających się obok naszej świątyni 

w przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego a zarazem w 

czas peregrynacji – ponownego Nawiedzenia Jasnogórskiego Obrazu w naszej Archidiecezji. 

Serdeczne Bóg zapłać za ten piękny udział i wysiłek na rzecz ewangelizacji ! 

 

5. Kandydatów do Bierzmowania już teraz zapraszam na spotkanie za dwa tygodnie  

w sobotę 15 lutego na godz. 9.30 po wznowieniu zajęć szkolnych i zakończeniu zimowych 

ferii. Proszę wszystkich o obecność. 

 

6. Zachęcam do lektury nowego Przewodnika, artykułów: Nie tylko Komunia, Rozumieć 

zamiast straszyć, Jak rozmawiać z Panem Bogiem osobiście? a także czasopism Miłujcie się! 

oraz Misyjne drogi (w cenie 6 zł). 
 

 

 

   Ks. Piotr Waszak 


