
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI Niedziela Zwykła,  16 lutego 2020 r. 

 
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00 i spotkanie wspólnoty małżeństw Wiara i 

Życie.  Zapraszamy do kawiarenki. 

 

Dzisiejsza kolekta to tzw. „kolekta specjalna”, przeznaczona na potrzeby naszej 

parafii. Przed kościołem zbiórka do puszek dla potrzebujących z parafii (zbiórka 

„Caritas”). Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary. 

 

We wtorek o godz. 16.30 spotkanie uczniów klas VIII, przygotowujących się do 

bierzmowania. 

 

We wtorek o godz. 19.00 w kawiarence katecheza uzupełniająca dla dorosłych. 

 

Msza św. szkolna dla dzieci w czwartek o godz. 16.30.  

 

Msza św. młodzieżowa w piątek o godz. 18.00 – zapraszamy młodych ze szkół 

średnich oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. 

 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00 

połączona  

z adoracją Najświętszego Sakramentu. 

 

W przyszłą niedzielę (23 lutego) w ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem, 

rozpoczynają Dni Eucharystyczne przed Środą Popielcową (tzw. nabożeństwo 40 

godzinne). Adoracja Najświętszego Sakramentu: w niedzielę od 13.00 do 

15.00. Poniedziałek i wtorek od 8.30 do 18.00.  

 

Również w przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii Romana 

Kępińskiego o pseudonimie ROMCIO TOMCIO, który z dziecięcą pasją i 

radością zamienia Słowo Boże na rymowane opowieści o Bogu, przybliżając 

przesłanie Pisma Św. dzieciom i dorosłym. Będzie możliwość nabyć ciekawe 

książki a popołudniu spotkać się z a autorem w kawiarence. 

 

KSM i Marianki naszej parafii wraz z ks. Opiekunem chcą reaktywować naszą 

Parafialną Bibliotekę. Ponieważ księgozbiór zawiera wiele starszych książek 

zwracamy się z prośbą o ofiarowanie bibliotece ciekawych i interesujących 

książek, które mamy w domu. Prosimy o ich przynoszenie do kancelarii, 

zwracamy jednak uwagę, że nie przyjmujemy starych książek ani makulatury. 

 

Istnieje możliwość przekazania na nasz kościół 1% swojego podatku. Na 

formularzu należy wpisać: NR KRS 0000283966 cel szczegółowy Parafia 4. 

Ulotki zostały wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościoła. 

 

Na stolikach za ławkami zostały wyłożone także inne ulotki informujące o 

możliwości przekazania 1% swojego podatku. 
 


