
Ogłoszenia Duszpasterskie 

V niedziela w ciągu roku  - 6.2.2022 r. 

  

1)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

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

publicznych. 

3)    Szkoła biblijna dla początkujących dzisiaj po mszy św. wieczornej w kaplicy 

adoracji. 

4)    Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na Spotkanie Młodych w domu 

sióstr w dniu dzisiejszym o godz. 19.00 

5)    Spotkanie synodalne „Zabieranie Głosu” zaplanowano na poniedziałek 7 lutego 

po wieczornej mszy św. w Sali Dobrego Słowa. 

6)    Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na spotkanie podsumowujące 

działalność Akcji Katolickiej w roku 2021. Spotykamy się w poniedziałek 7 lutego po 

mszy św. wieczornej na probostwie. 

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

Diakon Sławek zaprasza na Krąg Biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. w sali w 

domu parafialnym. 

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

9)    Szkoła Biblijna poziom 3 ma spotkanie w przyszłą niedzielę po mszy wieczornej 

w kaplicy adoracji. 

10)         Tradycyjne już książeczki kolędowe zostały wyłożone przy wyjściu z 

kościoła. W tym roku zostały przygotowane jako pomoc w przeżywaniu osobistej drogi 

krzyżowej. Zachęcamy do zabrania i medytowania zaproponowanych treści. 



11)         Spotkanie synodalne „Dialog w Kościele” zaplanowano na niedzielę 13 

lutego, po wieczornej mszy św. w Sali Dobrego Słowa. 

12) Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego zapraszamy na wspólną 

modlitwę w czwartek o godz. 17.30 w Kaplicy. 

 

Zaproszenie:  

Podczas tegorocznych świąt wielkanocnych schola parafialna będzie śpiewała 

na liturgiach w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Chętnych do udziału w posłudze 

muzycznej (śpiewaków i instrumentalistów) zapraszamy do skontaktowania się z 

koordynatorem scholi - Stanisławem Chrustem (tel. 792641134, 

email stan.chrust@gmail.com). Mile widziane doświadczenie muzyczne - wokalne 

solowe lub chóralne. Dla niezdecydowanych spotkanie informacyjne w niedzielę 

13 lutego po wieczornej mszy świętej w nawie Michała Archanioła. 

 

 

Zmarli:  

śp. Piotr Bernaciak, l. 48 z ul. Żeromskiego, pogrzeb we wtorek 8 lutego o godz. 

10.00;  

śp. Maria Prałat, l. 67, z ul. Sowinieckiej, pogrzeb w środę 9 lutego o godz. 13.00;  

śp. Emilia Fabisiak, l 69 z ul. Piaskowej;  

śp. Stanisław Lemke l. 77, z ul. Sowinieckiej;  

śp. Ryszard Tomowiak l. 74 z ul. Żeromskiego;  

śp. Jolanta Pawlikowska l. 84 z ul. Czereśniowej 

 Dobry Jezu a nasz Panie… 

 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchErBwU0bVBNVlYtE1ZQVlRZUw8IXRALC0NRX0hBJ1MEBltSXwNWVkoUVCZDE1ELEBI9alpQREYgMGMQew0KIUo0XQc1LhYXFgZpI1ZRIg%3D%3D

