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Przeżywamy dzisiaj IV Niedzielę Zwykłą. Serdeczne  „Bóg zapłać” za obecność, wspólną modlitwę
i drugą kolektę na opał – gaz na ogrzewanie świątyni. Dotychczas w obecnym sezonie wydaliśmy na
ogrzewanie ok. 8 tys. zł. Na pierwszej kolekcie zebraliśmy 5,5 tys. zł. Dziękujemy za dzisiejszą drugą
kolektę.

Polecamy „Gościa Niedzielnego” w cenie 10 zł., a w nim ważny dodatek zawierający fakty świadczą-
ce o zdecydowanej walce św. Jana Pawła II z nadużyciami w Kościele i pokazujący bezpodstawność
stawianych mu zarzutów.

Na Mszę Św. za wstawiennictwem św. Józefa za zmarłych w upływającym miesiącu oraz zmarłych
zalecanych zapraszamy we wtorek 31 stycznia o g. 18.00. Intencje można przynosić do zakrystii bez-
pośrednio przed Mszą św. albo wkładać do skarbonki przy ołtarzu św. Józefa.

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy – w środę o godz. 17.30. Prośby i podziękowania składamy
w zakrystii.

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Kon-
sekrowanego przypada w najbliższy czwartek 2 lutego. Modlitwą i ofiarą w święto oraz w przyszłą
niedzielę będziemy mogli wesprzeć siostry klauzurowe. Mszę Św. o godz. 18.00 rozpoczniemy proces-
ją ze świecami, a zakończymy błogosławieństwem św. Błażeja. Z tyłu kościoła, w cenie 20 zł., można
nabyć  gromnice, które zostaną poświęcone w święto. Po feriach zapraszamy na Msze Św. szkolne.
W najbliższy czwartek poprowadzą ją kl. 1 i przedszkolaki.

Na tradycyjne nabożeństwa zapraszamy w  pierwszy piątek i sobotę miesiąca.  W piątek udzielamy
błogosławieństwa św. Błażeja. O godz. 7.00 zapraszamy czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W piątek o godz. 19.00 Msza św. młodzieżowa.

Na Mszę Św. z  Godzinkami i wymianą tajemnic różańcowych zapraszamy  czcicieli Niepokalanego
Serca Maryi w sobotę o godz. 7.00. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Prosimy nowych chętnych
zgłosić w zakrystii. Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca o godz. 17.15.

W przyszłą niedzielę na dodatkowej Mszy św. o godz. 12.15 – chrzty i roczki.
Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.30.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna już o stałych porach: środa g. 16.00-17.00 i piątek
8.00-9.00. Dziękujemy za zamawianie intencji mszalnych. Najbliższe wolne intencje w sobotę i niedzie-
lę 11 i 12 lutego o godz. 7.00.

Dzieci  komunijne wraz z  rodzicem zapraszamy na  spotkanie  z  krawcową szyjącą szatki  w piątek
17 lutego o godz. 19.00.

Nauki przedmałżeńskie obejmujące wszystkie katechezy ogólne odbędą się w naszej parafii w sobotę
18 marca br. w godz. 10.00-17.00. Konieczne są wcześniejsze zgłoszenia.

Niech Matka Boża Gromniczna
oręduje u Boga za nami!


