
OGŁOSZENIA P ARAFIALNE 

IV Niedziela Zwykła 31.01.2021r. 

 

1. Przypominamy o przestrzeganiu przepisów higienicznych w z związku 

z epidemią koronawirusa. W kościele trzeba posiadać maski i dezynfekować 
dłonie. 

2. We wtorek 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego nazywane Matki Bożej 

Gromnicznej. Msze św. z kazaniami i poświeceniem gromnic o 7.00, 8.00, 17.00 

i 18.00.  

3. Jest jeszcze wiele wolnych intencji mszalnych, które można ofiarować za 

zmarłych członków naszych rodzin lub za żyjących o błogosławieństwo 

i potrzebne łaski. 

4. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego 

Sakramentu. 

5. W I czwartek prosimy o modlitwę za kapłanów i kleryków. 

6. W I Piątek miesiąca zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. z modlitwą 
rodziców za swoje dzieci. Prosimy o przyniesienie napisanych na kartkach 

intencji modlitewnych, które będą odczytywane w czasie Mszy św. Po Mszy św. 

indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

7. W I Sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca.  

8. Razem ze Stowarzyszeniem Chleba Naszego zainstalowaliśmy w naszej parafii 

społeczną lodówkę. Jest ona ustawiona naprzeciw schodów do kancelarii czyli 

w furtce od ul. Przędzalnianej. Działa ona w taki sposób, że ci, którzy mogą 
wkładają do niej pełnowartościową żywność po to, aby potrzebujący bez żadnej 

kremacji mogli ją z lodówki wziąć. Już po kilki dniach widać, że lodówka 

spełnia swoje zadania. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję i zainteresowanie  

nią innych.  

9. Dziękujemy za wszystkie ofiary składne na tacę, ofiary indywidualne oraz 

ofiary przesyłane na konto parafialne czy na konto naszego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawni – Sprawni. Ostatnio ofiary kolędowe: 200zł, 200zł, 200zł, 

100zł,  100zł, 50zł, 50zł, 50zł. Za wszystkich ofiarodawców odprawiana jest 

Msza św. w ostatnią środę każdego miesiąca.  

10. W naszej parafii chcielibyśmy zorganizować kolędę w marcu lub w kwietniu. 

Nie wiadomo jednak czy to się uda. Kolęda, jak wiemy, to indywidualne 

spotkanie z parafianami, rozpoznanie ich potrzeb, błogosławieństwo domu ale 

także wsparcie finansowe dla parafii. Kilka osób w ramach wsparcia złożyło 

ofiary na kościół w podpisanych kopertach, tak, jak na kolędę. Jeśli ktoś może 

uczynić podobnie będziemy wdzięczni ponieważ prowadzimy obecnie duże 



remonty,  a i ogrzewanie przy obecnych mrozach sporo kosztuje. Wszystkie 

ofiary zostaną odnotowane. Bóg zapłać. 

11. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej, opłaty za gazety prosimy składać 
do skarbony umieszczonej w stoliku prasowym.  

12. Dziś przed kościołami w całej Polsce zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla 

zakonów kontemplacyjnych.  

 

 

 

 


