
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

IV niedziela zwykła – 29 stycznia 2017 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu: 

a/ w dni powszednie i niedzielę oprócz czwartku według ustalonego planu 

b/ w czwartek – 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej: 

      o g. 8,00; 9,30; 11,00; 17,00; 19,00 
 

2. Biuro parafialne czynne tylko we wtorek, środę i sobotę.   
 

3. We wtorek o g.19,00 Msza św.  w intencji zespołu charytatywnego i wszystkich 

wspierających ubogich. Po Mszy św. zebranie dla członków tego zespołu, którzy w 

przyszłą niedzielę zbierać będą przed kościołem do puszek ofiary na dar serca dla ubogich 

naszych Parafian. Przy tej okazji informujemy, że każdy ma prawo do przekazania 1 % 

swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.  
 

4. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna  a o g. 19,00 Msza św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań. 
 

5. W środę po Mszy św. wieczornej odbędą się zapisy do kolejnej Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego na dzień Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej na g. 19,00. Gorąco 

zachęcamy, aby takich osób w naszej parafii było jak najwięcej. 
 

6. W czwartek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, znane w naszej polskiej 

tradycji pod nazwą święta Matki Bożej Gromnicznej. W Kościele od dawnych czasów 

czczono pamiątkę przyniesienia przez Maryję i Józefa Dzieciątka Jezus do jerozolimskiej 

świątyni. W niektórych rejonach dzień ten zwano także świętem Symeona. W Jerozolimie 

święto obchodzono już w V wieku; odbywała się wtedy z tej racji procesja ze świecami. 

Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie miało ono charakter święta Pańskiego. Od X 

wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia w tym dniu świec. Święto to ukazuje nam 

Chrystusa - Światłość Świata. Przyniesiona przez nas świeca ma nam przypominać, że 

Chrystus nieustannie oświeca zawiłe i ciemne drogi naszego życia. W trudnej i pełnej 

niebezpieczeństw drodze przez życie chce nas prowadzić na spotkanie z Chrystusem Jego 

Najświętsza Matka. Przyjdźmy więc licznie do naszych świątyni na nabożeństwo tego dnia 

z gromnicami w naszych dłoniach, które zostaną uroczyście poświęcone. 

 

7. W uroczystość Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest w całym kościele Dzień Życia 

Konsekrowanego. W tym dniu członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego zgromadzą 

się w Katedrze, gdzie o g. 10,00 Ks. Arcybiskup Metropolita odprawi Mszę św. 

koncelebrowaną z Biskupami Pomocniczymi i Księżmi z zakonów i zgromadzeń 

zakonnych istniejących na terenie Archidiecezji. W tym dniu zostanie przeprowadzona 

kwesta przed kościołem do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych, których na terenie 

naszej Archidiecezji są dwa. Polecamy ją znanej ofiarności naszych Parafian.  

 

8. W piątek 3 lutego czcimy św. Błażeja Bpa, który umarł jako męczennik ok. 316 r. 

Późniejsza tradycja opowiada, że Święty uzdrowił dziecko bliskie uduszenia z powodu 

ości, która utknęła w gardle. Dlatego czcimy go jako Patrona od chorób gardła. W 

związku z tym w piątek po każdej Maszy św. udzielać będziemy specjalnego 

błogosławieństwa od choroby gardła   

 



 
 

9. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca lutego: 
a/  w czwartek od g. 18,00 adoracja Najśw. Sakramentu   

b/  w piątek o g. 8,00 Msza św. w int. rodzin pośw. Bożemu Sercu i naboż. wynagradzające,   

o 17,00 Msza św. dla dzieci  a o g. 19,00 dla młodzieży  

c/  w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

d/ do chorych i starszych Parafian przyjdą kapłani w g. od 9 do 12: 

     - w piątek do tych, do których przychodzi ks. Rafał 

     - w sobotę do tych, do których przychodzi ks. Maciej 

e/ okazja do Spowiedzi  św. dla dzieci i młodzieży w piątek od g. 15,30 i od 18,30  

  

10. Tych Parafian, którzy nie mieli w tym roku kolędy prosimy o zaopatrywanie się w 

specjalne koperty na daninę diecezjalną u Panów, którzy sprzedają Przewodnik Katolicki, 

do nabywania którego zachęcamy ponieważ zawiera bardzo ciekawe artykuły, m. in. 

Mówią, że jestem szalony – reportaż z życia świeckich konsekrowanych; Wdowy 

konsekrowane – nie odkryte powołanie w kościele; Dlaczego mężczyźni. W tym numerze 

wyjątkowy, bezpłatny kolejny dodatek: „5 minut z Bogiem”. Modlitewnik na każdy dzień 

lutego.  Daninę diecezjalną składać będzie można od Środy Popielcowej przez cały Wielki 

Post do specjalnej skrzynki ustawianej tylko podczas nabożeństw przy wejściu do kościoła.   


