
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15.01.2023 

1. Dziękujemy wszystkim, którzy zaprosili kapłana do swojego domu w ramach 

wizyty duszpasterskiej 2023 i przyjęli Boże błogosławieństwo. Bóg zapłać za ofiary 

złożone przy tej okazji. Mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie zgłosili chęci 

przyjęcia kapłana z wizytą kolędową zapraszamy w przyszłą niedzielę 22 stycznia na 

Mszę Św. w intencji mieszkańców parafii o godz. 18.30. Po Mszy Św. chętne osoby 

będą mogły spotkać się z duszpasterzami, aby porozmawiać na temat aktualnych 

problemów parafii z możliwością pytań i wolnych wniosków. 

2. Dzisiaj koncert kolęd w wykonaniu chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego o godz. 17.30. Natomiast po Mszy Św. akademickiej o godz. 20.00 

czuwanie modlitewne „W górę serca”. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę, które będą przeznaczone na prace inwestycyjno-

remontowe przy naszej świątyni. 

4. Jutro Msza Św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym o godz. 18.30, a po niej 

nabożeństwo do św. Gerarda wraz z błogosławieństwem indywidualnym relikwiami. 

5. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa: 

- jutro spotkanie lektorów świeckich o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00, a spotkanie DA 

Klemens o godz. 19.00 w kawiarence. Natomiast spotkanie formacyjne dla 

młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania o godz. 19.30 w sali 

św. Alfonsa 

- w czwartek spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie Kręgu biblijnego o 

godz. 19.15 w sali św. Alfonsa. 

6. Informujemy, że 27 lutego o godz. 19.15 rozpocznie się cykl katechez 

przygotowujących dorosłych do sakramentu bierzmowania, a o godz. 20.00 kurs 

przedmałżeński. Zapisy za pomocą specjalnego formularza na parafialnej stronie 

internetowej www.swietyklemens.pl 

7. Zachęcamy do udziału w Feriach z redemptorystami dla młodzieży męskiej od VII 

klasy szkoły podstawowej, organizowanych w Bardzie Śląskim w dniach 13-17 lutego 

przez Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów.  Szczegółowe informacje 

na plakacie umieszczonym w gablocie parafialnej. 

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie w godz. 6.00-20.00. 

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” na 

furcie klasztornej. 

 

http://www.swietyklemens.pl/

