
              Ogłoszenia duszpasterskie 
 

V  niedziela  zwykła  -  5  lutego   2017 roku. 

 

1. Msze św. i biuro parafialne według ustalonego planu, oprócz soboty.  

 

2. Dzisiaj przed kościołem członkowie zespołu charytatywnego zbierają do puszek 

ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian.              

 

3. W poniedziałek o g. 18,30 nabożeństwo a o g. 19,00 Msza św. w int. Żywego 

Różańca.  

 

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

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań. 

 

5. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

6. W piątek o g. 18,00 Różaniec za ++ z rocznych wymienianek a o g. 19,00 Msza 

św. w ich intencji. Można oczywiście jeszcze zamawiać wymienianki na ten rok 

w biurze parafialnym.   

 

7. W sobotę 11 lutego przypada wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia 

obchodzimy XXV  Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji o g. 9,30 odprawimy 

specjalną Mszę św. w intencji wszystkich chorych z naszej parafii połączoną z 

nabożeństwem lourdzkim i udzielaniem Sakramentu Chorych, której 

przewodniczyć będzie i wygłosi słowo Boże ks. dr Rafał Pajszczyk Prosimy o 

umożliwienie dotarcia wszystkich chorym i starszym Parafianom do kościoła na 

to dla nich specjalne nabożeństwo. 

 

8. W sobotę 11 lutego w godzinach od 10 do 13 w Publicznym Gimnazjum Katolickim 

im. Stanisława Kostki, przy ul. Głogowskiej 92, odbędzie się tzw. „biała sobota”. 

Lekarze różnych specjalizacji będą bezpłatnie udzielać porad. Będzie można 

wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Natomiast w niedzielę 12 lutego w  

kościele pw. Matki Bożej Bolesnej ks. bp Zdzisław odprawi Mszę św. w int. 

wszystkich chorych, cierpiących i posługujących chorym. Po Mszy św. odbędzie się 

koncert w domu katolickim.  

                                
9. Tych Parafian, którzy w tym roku nie mieli kolędy w dalszym ciągu prosimy, aby 

zaopatrywali się w specjalne koperty na daninę diecezjalną z deklaracjami na cele 

budowlane u Panów, którzy sprzedają Przewodnik Katolicki, do nabywania którego 

także zachęcamy, ponieważ zawiera kolejne ciekawe artykuły, m. in. Spór o 

Komunię – lekarstwo dla grzeszników czy nagroda dla świętych?, Lekarz 24h – 

sakrament chorych to nie ostatnie namaszczenie i inne.     


