
Ogłoszenia parafialne 

30.1.2022 -  IV Niedziela w ciągu roku 

  

1)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2)    Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach 

publicznych. 

3)    Zapowiadana tydzień temu Szkoła Biblijna dla poziomu 3 w dzisiejszą niedzielę 

nie odbędzie się. 

4)    Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy. Po 

mszy świętej Krąg Biblijny, na który zaprasza serdecznie ksiądz diakon Sławek. 

5)    Siostry Uczennice Krzyża zapraszają na Nieszpory we wtorek po wieczornej mszy 

świętej w naszym kościele. 

6)    W środę święto Objawienia Pańskiego, dodatkowa msza św. o godz. 10.00. 

Podczas, każdej mszy świętej poświęcenie gromnic. 

7)    Z racji przypadającego w tym dniu święta Życia Konsekrowanego, przed 

Kościołem będzie można złożyć ofiarę na klasztory klauzurowe. 

8)    Nowenna do MB NP. w środę o 17.30. 

9)    Msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych w czwartek 3 lutego ze SP nr 1 na godz. 

17.00 dla dzieci ze SP nr 2 na godz. 18.00. 

10)         W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy do modlitwy w intencji powołań. 

11)         Spotkanie synodalne w czwartek po mszy wieczornej w salce parafialnej pt. 

„Słuchanie”. 

12)         W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy rano od godz. 8.00 do 10.00, po 

południu od godz. 16.00 do 18.00. Komunia święta od 16.15 co 15 minut. 



13)         Dla Rodziców i kandydatów na rodziców Chrzestnych katecheza liturgiczna 

po koronce do Miłosierdzia Bożego w piątek ok. 18.50 w kościele. 

14)         Chorych odwiedzimy ze spowiedzią i komunią świętą w sobotę. Można ich 

zgłaszać w biurze parafialnym albo w zakrystii. 

15)         W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające za grzechy 

popełnione przeciwko NSNMP o godz. 17.00. Dodatkowa okazja do spowiedzi od 

godz. 20.00 do 21.00 

16)         Szkoła Biblijna poziom podstawowy  w przyszłą niedzielę po mszy 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

17) Młodzież z klas 7 i 8 zapraszamy na mszę świętą w przyszłą niedzielę na godz. 

12.00 

Wyjaśnienie: Informujemy, że z powodu znaczącej podwyżki cen gazu trzeba było 

zmniejszyć ogrzewanie w kościele. Ostatnio przyszło nam zapłacić rekordową cenę 43 

tys. zł za zużyty w parafii gaz. Wraz z Radą Ekonomiczną podejmujemy działania 

zmierzające do ograniczenia kosztów min. przez zmianę taryfy w poszczególnych 

budynkach. Informujemy, że z powodu obostrzeń sanitarnych nie można przenieść 

mszy św. w dni powszednie do kaplicy Adoracji NS.  Jest ona zbyt mała. 

Kolejna grupa kosztów dotyczy cmentarza parafialnego. Koszt wywozu śmieci w tym 

roku wyniósł 90 tys. zł. Dlatego Rada Ekonomiczna zmuszona została wypracować 

nowy cennik cmentarny. Można się z nim zapoznać w biurze parafialnym albo na 

cmentarzu. 

Aktualnie największym problemem z którym się zmagamy jest kwestia wywozu tzw. 

kompostownika. Znajduje się w nim około 60 ton śmieci niesegregowanych, których 

nikt nie chce odebrać. A rozwiązanie wydaje się proste. Wyrzucać tam tylko biośmieci, 

nie wyrzucać sztucznych kwiatów, doniczek, szarf, zniczy itd.  Należy je zabrać ze 

sobą do domu. 

Zmarła:  

śp. Katarzyna Stróżyk, l. 55 z ul. Skrytej  

Dobry Jezu a nasz Panie… 


