
Ogłoszenia Parafialne 
                             29  I  –   5 II  2023 

 

 

1.  Kończy się kolęda. Msze św. w tygodniu do końca kolędowania sprawowane są  

w naszym kościele rano o godz. 8.00. Do biura parafialnego zapraszam w zwyczajowo 

przyjętym porządku, tzn. we wtorkowe przedpołudnie i czwartkowy wieczór. 

 

2. Plan parafialnej kolędy na najbliższe dwa dni:  
 

Proszę zgłaszać indywidualnie ewentualne przeszkody, czy trudności; na ile będzie to 

możliwe spróbujemy wspólnie ustalić inną możliwą porę spotkania. W przypadku sezonowej 

choroby bardzo proszę o informację i o przełożenie kolędowego spotkania. 

 

3. Od najbliższej środy 1 lutego natomiast duszpasterska posługa sakramentalna Chorych, 

zaplanowana i umówiona wcześniej od godzin porannych właśnie w środę (miasto)  

i w czwartek (wioski), w dniach 1-m oraz 2-m lutego. Proszę Chorych o cierpliwość  

w oczekiwaniu, gdyż po kolędowych odwiedzinach listach pragnących skorzystać z posługi 

sakramentalnej w swoich domach znacznie się wydłużyła.     

 

4. W najbliższy czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej 

Gromnicznej. Msze św. z poświęceniem świec w naszej świątyni tego dnia o godz. 9.00 

oraz 17.30. Na godz. 17.30 ze świecami chrzcielnymi zapraszam w sposób szczególny dzieci 

przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. wraz ze swymi Rodzicami i Opiekunami.   

 

5. W bieżącym tygodniu, 3 lutego, przypada też I-szy piątek miesiąca. W piątek okazja do 

spowiedzi św. już przed godz. 17.00; Komunia Św. przed i podczas Mszy św. W pierwszą 

sobotę miesiąca z kolei 4 lutego na godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. wynagradzającą 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Od godz. 7.30 w sobotę proszę o wspólny Różaniec.  

    

6. Osoby, które nie odebrały do tej pory papieskich intencji Żywego Różańca na rok obecny,  

proszę o kontakt. Zapraszam raz jeszcze również po rozszerzenia różańcowych intencji.  

 

7. Zachęcam do lektury najnowszego numeru Przewodnika wraz z kolejnym modlitewnikiem 

Pięć minut z Bogiem na każdy dzień na miesiąc luty (razem w cenie 10 zł). 
 

 

 
  
                                                                                                                 Ks. Piotr Waszak 

30 I  

Poniedziałek 

 

od 16.00 

 

 

ul. Wąska, Rynek wraz  

z  ul. Wawrzyniaka i Wodną 

31 I 

Wtorek 

 

od 17.00 

 

Hallera 17-27a 


