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1. Dziś przypada IV Niedziela Zwykła i pierwsza niedziela miesiąca Lutego. Po każdej Mszy 
św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy modlić się o nowe 
powołania do służby w Kościele.
2. Dziś przypada także Święto Ofiarowania Pańskiego zwane także Świętem Matki Bożej 
Gromnicznej i Dzień Życia Konsekrowanego. Mszy Świętej o godz. 1200 w intencji wszystkich 
osób życia konsekrowanego oraz w intencji powołań będzie przewodniczył bp. Andrzej 
Franciszek Dziuba. W tym dniu zbieramy do puszek ofiary na utrzymanie zakonów 
klauzurowych.
3. Jako wspólnota parafialna jesteśmy zaproszeni i wezwani, aby włączyć się w diecezjalne 
dzieło modlitwy o powołania kapłańskie do naszego Wyższego Seminarium Duchownego.  
W czwartek - 6 lutego - w tej intencji modlić się będziemy na wszystkich Mszach świętych. Po 
mszy świętej o godz. 900 i procesji Eucharystycznej czuwanie podejmie Grupa Maryjna, O 
godz. 1200 zapraszamy do modlitwy Koła Różańcowe, o godz. 1500 w intencji powołań 
odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, o 1700 ofiarujemy nasz codzienny różaniec, a po 
wieczornej Mszy świętej wspólnoty modlitewne w intencji powołań poprowadzą Nieszpory.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z 
sakramentu pokuty i przystąpienia do Komunii świętej w intencji wynagrodzenia 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu za wszelkie zniewagi i oziębłość jaką jest ono obrażane. 
Spowiedź możliwa jest w czasie porannych Mszy świętych. O godz. 1500 jak zawsze będzie 
Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa Spowiedź od 
godz. 1530, o godz. 1600 Msza święta dla dzieci i młodzieży, następnie o 1700 różaniec i 
wieczorna Msza święta o godz. 1800.
5. Dzieci klas III razem z rodzeństwem i rodzicami zapraszamy na kolejną Mszę święta i 
spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii Świętej za tydzień w niedziele 9 lutego o 
godz. 1600. Po spotkaniu w Sali domu parafialnego możliwe będzie zamówieni stroju 
liturgicznego dla dzieci na Uroczystość Pierwszej Komunii.
6. Osoby zamierzające w najbliższym czasie wstąpić w sakramentalny związek małżeński 
informujemy, że od niedzieli 9 lutego rozpoczniemy Katechezy dla Narzeczonych. Pierwsze 
spotkanie w niedzielę 9 lutego po Mszy św. o godz. 1800.
7. PLAN WIZYTY DUSZPA 3 – 6 lutego 2020

DZIEŃ TYGODNIA 
DATA GODZ. MIEJSCE KOLĘDY KSIĘŻA

PONIEDZIAŁEK
3 lutego 1600 ul. Dziewiarska, Bawełniana, Lniana, 

Jedwabna, Wełniana, Włókiennicza. 4 księży

WTOREK
4 lutego 1600 Os. M. Konopnickiej 1,2,3,4 4 księży

ŚRODA
5 lutego 1600 Os. M. Konopnickiej 5,6,7,8 4 księży

CZWARTEK
6 lutego 1600 Os. M. Konopnickiej 9,10

 i domy jednorodzinne 4 księży

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Daniela Rutkowskiego, 
+Śp. Edwarda Podrażkę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


