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1. W środę - 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia Msze św.
będziemy celebrować o godz. 7.00, 8.00 w dolnym kościele i o godz. 18.00 w górnym
kościele. Poświęcenie świec gromnicznych podczas każdej Mszy św. aby przez cały rok,
a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów,
który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
2. W środę o godz. 19:00 w dolnym kościele odbędzie się nabożeństwo ze wspólnym śpiewem
Akatystu ku czci NMP. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i poznania tej
szczególnej starożytnej modlitwy.
3. 2 lutego będziemy obchodzić także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień
szczególnej wdzięczności za osoby konsekrowane we Wspólnocie Kościoła. Dziękujemy więc
Bogu za Siostry zakonne pracujące w naszej parafii. Warto wspomnieć o setkach domów
pomocy, domów dziecka, przedszkoli, szpitali i hospicjów, w których codziennie służą osoby
konsekrowane, które dzięki temu są świadkami Boga pełnego miłości i miłosierdzia. Tego dnia
ofiary z tacy przeznaczone będą na klasztory kontemplacyjne w naszej archidiecezji.
4. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:
w czwartek św. Błażeja orędownika i opiekuna w chorobach gardła. Po każdej Mszy św.
błogosławieństwo za jego wstawiennictwem.
w sobotę św. Agatę.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Adorację Najświętszego Sakramentu o
godz. 15.00 rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie adoracja w
ciszy do godz. 17.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30
6. W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do kawiarenki parafialnej na spotkanie
kręgu biblijnego, zapraszamy też osoby, które chciałyby dołączyć.
7. Z racji pierwszego piątku Msza św. z nabożeństwem wynagradzającym o 18.00.
Spowiedź rano przed Mszą św. oraz od 17.30 do 18.00.
8. Pierwsza sobota miesiąca, to szczególny dzień, kiedy czcimy Matkę Najświętszą i
powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam do
licznego udziału w Eucharystii oraz pierwszosobotnim nabożeństwie. Msza św. o godz.
8.00. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
9. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
składamy dobrodziejom i ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.
10. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny i Niedziela.
11. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy także Bogu naszych zmarłych:
+ Zofia Gil;
+ Maria Zysko;
+ Andrzej Kugiel;
+ Stefan Żywicki;
+ dobrodziejów naszej świątyni [zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz zmarłych z
naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

