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1. Przypominamy o przestrzeganiu przepisów higienicznych w z związku 

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

2. Zgodnie ze zwyczajem na środku kościoła leży krzyż do adoracji. W związku 

z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy aby nie całować krzyża, a raczej 

oddać mu cześć przez przyklęknięcie czy pokłon.  

3. Jutro po Mszy św. o godz. 8.00 zapraszamy chętnych do pomocy w sprzątaniu 

naszego kościoła. 

4. We  najbliższy wtorek nasz kościół stanie się wielkopostnym kościołem 

stacyjnym dla całej Łodzi. Będzie można uzyskać odpust zupełny. O godz. 

18.00 mszy św. będzie przewodniczył abp Władysław Ziółek. Zapraszamy 

wszystkich.  

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

Sakramentu. 

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

7. 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. 

8. W piątki Droga Krzyżowa o godz. 8.30; 17.30 i 0 19.00 dla młodzieży. 

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

10. W każdą niedzielę Gorzkie Żale o godz. 17.15. 

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

zmarłych członków naszych rodzin lub za żyjących o  potrzebne łaski. 

12. 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, 150zł,  100zł, 

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

w ostatnią środę każdego miesiąca.  

13. W ramach kolędy od przyszłego tygodnia czyli od 8 marca zapraszamy parafian 

z poszczególnych ulic do naszej świątyni na Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy 

św. odmówimy specjalną modlitwę błogosławieństwa, a każdy otrzyma 

buteleczkę z wodą święcona, kartkę z modlitwą do odmówienia w domu i list 

papieża na jubileusz naszej diecezji. Jeśli ktoś będzie chciał złożyć ofiarę na 



utrzymanie kościoła będziemy wdzięczni. Terminarz kolędy znajduje się na 

stoliku prasowym. Bardzo prosimy o zabranie go do domu i wywieszenie na 

klatce schodowej oraz zaproszenie swoich sąsiadów. 

14. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej, opłaty za gazety prosimy składać 
do skarbony umieszczonej w stoliku prasowym. (Niestety wiele osób nie płaci 

za gazety).  

15. Dziś zbiórka ofiar do puszek na misje. 

16. W naszym kiosku parafialnym można kupić świąteczną świeczkę Caritas w 

cenie 10 zł.  

  

 

 


