
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela Zwykła,  29 stycznia 2023 r. 

 

Nieszpory o godz. 16:00. 

Katecheza dla dzieci komunijnych (w kościele): wtorek lub środa o godz. 16:00. 

Katecheza uzupełniająca dla dorosłych we wtorek. Chętni przychodzą na godz. 18:00 na Eucharystię 

oraz katechezę po Mszy św. 

W czwartek (2 lutego) Święto Ofiarowania Pańskiego oraz Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

Msze św. w naszym kościele będą odprawione o godz. 7:00, 10:30  

Msza św. szkolna o godz. 16:30 i wieczorem o godz. 18:00. W tym dniu zbiórka ofiar do puszek na 

potrzeby Sióstr Klauzurowych (zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski). 

Polecamy wiernym gromnice z okapnikami oraz zdjęcia z naszą szopką.  

W piątek wspominamy św. Błażeja, orędownika w chorobach gardła. Specjalne błogosławieństwo po 

każdej Mszy św. 

W piątek na godz. 8:30 zapraszamy do pomocy przy rozbieraniu świątecznej dekoracji. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Godzina Święta w czwartek o godz. 

17:00, po niej o godz. 18:00 Msza św. w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania. Msza św. 

w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 18:00. W sobotę o godz. 7:00 

Msza św. ku czci Królowej Różańca Świętego. 

W sobotę (5 lutego), przypada wspomnienie św. Agaty. Błogosławieństwo chleba podczas każdej 

Mszy św.  

Odwiedziny chorych w sobotę 4. lutego. Adresy prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17:00 do 18:00 połączona z 

adoracją Najświętszego Sakramentu. 

Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, a przed kościołem będzie 

zbiórka do puszek dla potrzebujących z parafii (zbiórka „Caritas”). Serdeczne „Bóg zapłać” za 

składane ofiary. 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  

Istnieje możliwość przekazania na nasz kościół 1,5% swojego podatku. Na formularzu należy wpisać: 

NR KRS 0000283966 cel szczegółowy Parafia 4. Ulotki zostały wyłożone na stolikach przy wyjściu z 

kościoła. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie naszej parafii. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie materialne naszej parafii, za wszystkie ofiary wpłacane na konto 

parafialne, składane w kościele i kancelarii. Dziękujemy za ofiary kolędowe. 

W dniach od 29 stycznia do 8 lutego 2024 roku organizujemy pielgrzymkę do Meksyku. Koszt to 4950 

zł i 1450 $. Dodatkowo na miejscu 120 $ na bilety wstępów. Szczegóły na plakacie.  

 


