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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela zwykła - 27 stycznia 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Bolesław Budnicki, l. 86, Jerzy Stój, l. 67, Marek Jusiak, l. 62 
- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Serdecznie zapraszamy dzisiaj osoby żyjące w związkach nieformalnych, 
niesakramentalnych, na spotkanie modlitewne do kaplicy na plebanii o godz. 16.00. 
Spotkanie jest skierowane szczególnie do osób, które z obiektywnych powodów 
nie mogą zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego. 
 
2. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. 
► w piątek spowiedź - rano od godz. 8.30, natomiast po południu od godz. 17.30. 
► w sobotę o godz. 8.45 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. 
 
3. W sobotę 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego przypada Dzień Życia 
Konsekrowanego. Z tej okazji zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 10.30, 
której będzie przewodniczył biskup Edward Dajczak. Pozostałe Msze św. tego dnia 
będą odprawione o godz. 6.30, 7.00, 9.00 i 18.00. Na każdej z nich będzie miał 
miejsce obrzęd błogosławieństwa świec. Tego dnia nie będzie czynna kancelaria. 
 
4. W niedzielę 3 lutego o godz. 16.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca, a po niej zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie 
w sali 103.                
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1. Decyzją biskupa Edwarda Dajczaka, od 2 lutego bieżącego roku, odmawiając 
publicznie lub prywatnie w naszej diecezji Litanię Loretańską do Najświętszej 
Maryi Panny, będziemy zobowiązani dodawać wezwanie „Pani Skrzatuska”. 
Wezwanie to należy dodać jako ostatnie, bezpośrednio po wezwaniu „Królowo 
Polski”. 
 
2. Uprzejmie informujemy, że na czas ferii zimowych jest zawieszony tzw. „stały 
konfesjonał”. Wznowi on swoją działalność po feriach w poniedziałek 11 lutego. 
 
3. W naszej parafii powstaje nowy krąg małżeństw sakramentalnych Domowego 
Kościoła. Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie. To ruch 
świeckich w Kościele, którego głównym celem jest pogłębianie wiary poprzez 
rozwijanie duchowości małżeńskiej, czerpanej z łaski sakramentu małżeństwa. 
Członkowie wspólnoty spotykają się raz w miesiącu, by dzielić się swoim życiem, 
dążąc do odmłodzenia, odświeżenia relacji i wzajemnej miłości. Uczestnictwo we 
wspólnocie  Domowego Kościoła przemienia małżeństwo i rodzinę, dodaje sił i 
odwagi w pokonywaniu trudów codziennego życia, pogłębia dar wiary i miłości, 
bądź też pomaga w ich poszukiwaniu. Kontakt i zapisy u ks. Arkadiusza w zakrystii. 
 
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje osób do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w godz. od 7.00 do 
15.00 do siedziby ośrodka mieszczącej się przy al. Monte Cassino 2, pokój 401 i 
402. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem  
94 316 03 46. 
 
5. Akcja Katolicka przy parafii katedralnej zaprasza na bal karnawałowy, który 
odbędzie się 16 lutego o godz. 19.00 w hotelu „Gromada”. Zgłoszenia i bilety w 
cenie 160 zł od osoby są do nabycia w kancelarii parafialnej. 
 
6. Z przykrością informujemy, że w czwartek ukradziono z szopki figurkę aniołka. 
 
7. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim relacja 
ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Do „Gościa” dołączona jest również 
płyta z filmem „Bóg nie umarł 2”. 


