
 

  V NIEDZIELA ZWYKŁA 

      10.02.2019 
 

1. Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego ks. Biskup Grzegorz Balcerek dzisiaj o godz. 13:30 

odprawi uroczystą Mszę św. z błogosławieństwem na wzór Lourdes dla chorych i ich 

opiekunów w kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej. Po liturgii – koncert  

w domu katolickim. 

2. Zgodnie z wcześniej podaną informacją Wspólnota Rodzin naszej parafii o godz. 15:30 w 
Sali Karmelitańskiej organizuje Bal Karnawałowy dla dzieci. Do wspólnej zabawy  

z niespodziankami zapraszamy dzieci z rodzicami lub opiekunami. Zainteresowanych 

rodziców prosimy o przyjście do zakrystii po Mszy św. 
3. W poniedziałek, 11 lutego, w liturgii Kościoła przypada wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Informujemy, że w naszym kościele taki 
dzień będziemy przeżywali w czerwcu podczas rekolekcji parafialnych. Osoby zmagające 

się z poważną chorobą oraz w podeszłym wieku będą mogły wtedy przyjąć sakrament 
namaszczenia chorych. 

4. W poniedziałek o godz. 18:00 – w naszym kościele – Msza św. z udziałem nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii Świętej naszej archidiecezji oraz spotkanie formacyjne w Sali 

Karmelitańskiej. 

5. Organizujemy dodatkową katechezę dla dorosłych oraz tych, którzy ukończyli 
gimnazjum, ale z różnych powodów nie przyjęli sakramentu bierzmowania, obecnie 

jednak chcieliby podjąć przygotowanie. Zainteresowanych zapraszamy na Mszę św.  
i spotkanie organizacyjne w najbliższą środę, 13 lutego, o godz. 18:00. Będzie to jedyny 

termin zapisu do grupy. Prosimy o przyniesienie metryki chrztu świętego. 

6. Ministrantów oraz chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy  

wraz z rodzicami w najbliższy czwartek – w święto świętych Cyryla i Metodego, Patronów 

Europy – na Mszę św. o godz. 18:00 oraz spotkanie w Sali Karmelitańskiej. 

7. Wszystkich uczęszczających do naszego kościoła oraz Parafian, którzy w tym roku nie mieli 

kolędy zachęcamy do zabrania ze stolika z prasą okolicznościowej książeczki, broszury W mocy 

Bożego Ducha wraz z listem ks. Proboszcza. 

8. Składka podczas Mszy św. w dzisiejszą niedzielę – w drugą niedzielę miesiąca – będzie 

przeznaczona na potrzeby remontowe i inwestycyjne naszej parafii. 

9. W przyszłą niedzielę w naszym kościele o godz. 12:30 – Msza św. z okolicznościowym 

kazaniem w intencji rychłej beatyfikacji Służebnicy Bożej S. M. Włodzimiry Wojtczak, 

elżbietanki. Po Mszy św. wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz Różańcowy. 

10. W gablotach ogłoszeń znajdują się szczegółowe informacje: 

 o XVIII Parafialnej Zabawie Karnawałowej ( w ostatnią sobotę karnawału, 2 marca ), 

 o rekolekcjach dla mężczyzn, 

 o dwumiesięczniku ewangelizacyjnym Miłujcie się! 

11. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). 

Ogłoszenia duszpasterskie 


