
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

VII   niedziela zwykła –  19 lutego  2017 r. 
 

1. Msze św. i biuro parafialne według ustalonego planu. 

  

2. Dzisiaj w starym biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa 

Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 

 

3. Od wtorku rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na 2 półrocze br.  

 

4. We wtorek o g. 19,45 zebranie dla rodziców dzieci klas III, które w tym rodku 

przystąpią w maju do I Komunii św.  

 

5. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a 

o g. 19,00 Msz św. w intencji próśb i podziękowań. 

 

6. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego a od g. 18,00 

adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 

7. W czwartek 23 lutego Akcja Katolicka udaję się do Archiwum Diecezjalnego na 

spotkanie organizowane przez ks. Rafała, który jest pracownikiem tej instytucji. 

 

6. W przyszłą niedzielę o g. 8,00 Msza św. w int. ofiarodawców a składka zbierana na 

wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na cele materialne, obecnie na pokrywanie 

kosztów ogrzewania naszych obiektów parafialnych. 

 

7. W przyszłą niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla rodziców i ich dzieci klas III, po niej 

będdą brane miary na uszycie alb liturgicznych dla dzieci.  
 

8. Już dzisiaj informujemy, że od Środy Popielcowej  do I niedzieli Wielkiego Postu 

czyli od 1 do 5 marca br. przeżywać będziemy Wielkopostne Rekolekcje, które 

poprowadzi O. Grzegorz Piśko – Franciszkanin z Elbląga. Szczegółowy program tych 

rekolekcji podamy w przyszłą niedzielę i będzie także zamieszczony w naszej parafialnej 

stronie internetowej. 

 

9. Jeszcze raz prosimy tych Parafian, którzy nie mieli w tym roku kolędy o zaopatrywanie 

się w specjalne koperty na daninę diecezjalną u Panów którzy sprzedają Przewodnik 

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

Adopcja zagraniczna – dobro dzieci jest najważniejsze, dlatego nie można zamykać drogi 

do adopcji międzynarodowych; Patrzymy „zdołuj, a nie z góry” – reportaż o tym, jak 

dorośli katechizują… dorosłych; Pośród ruin Aleppo – rozmowa z s. Brygidą Maniurką, 

polską siostrą zakonną w Syrii; Czy warto jeszcze mówić o Auschwitz? 

 

 


