
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 29.01.2023 

1. W naszej wspólnocie parafialnej gościmy dzisiaj o. Sławomira Wardzałę. Po 

zakończeniu każdej Mszy Św. udziela błogosławieństwa prymicyjnego, a składając 

ofiary do puszek można wesprzeć działalność misyjną redemptorystów w Ameryce 

Łacińskiej. 

2. Dzisiaj Msza święta akademicka o dobrą sesję o godz. 20.00. 

3. W czwartek będziemy przeżywali święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej 

Gromnicznej). Dzień ten jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego stąd 

ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na zakony kontemplacyjne. Msze św.  

o godz. 6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 17.00 i 18.30. Prosimy ze sobą przynieść gromnice 

4. W piątek przypada wspomnienie św. Błażeja, którego czcimy jako orędownika  

w chorobach gardła. Po każdej Mszy Św. pobłogosławimy świece oraz udzielimy 

specjalnego błogosławieństwa za jego wstawiennictwem 

5. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Świętą od godz. 9.00 

6. W przyszłą niedzielę Msza Św. z udziałem singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie  

w Oratorium. Natomiast po Mszy Św. o godz. 20.00 zapraszamy na czuwanie 

modlitewne „W górę serca”. 

7. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

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

godz. 19.15 w sali św. Alfonsa. 

-  w sobotę po Mszy Św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

nabożeństwem wynagradzającym Matce Bożej, a po niej zmiana tajemnic Żywego 

Różańca 

8. Przypominamy, 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 

9. 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. 

10. Informujemy, że w sobotę 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych. W związku 

z tym zapraszamy na Mszę Św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych  

o godz. 11.00. 

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

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

furcie klasztornej.  

 


