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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V Niedziela zwykła - 10 lutego 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
Helena Szwedko, l. 85; Izabela Strojna, l. 87  - wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca i składka na tacę przeznaczona jest na 
ogrzewanie katedry i kościoła św. Józefa. Za wszystkie złożone ofiary z serca dziękujemy! 
 
2. W poniedziałek 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji udzielimy 
sakramentu namaszczenia chorym z naszej parafii na Mszach świętych o godz. 9.00 i 18.00. 
Sakrament ten mogą przyjąć osoby będące w stanie łaski uświęcającej, które są chore na 
poważną chorobę, zagrażającą życiu oraz będące w podeszłym wieku, które doświadczają 
utraty sił. 
 
3. Od jutra wznawiamy odprawianie Mszy św. od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00 w 
katedrze, a także funkcjonowanie tzw. „stałego konfesjonału” - ze szczegółowym grafikiem 
możemy się zapoznać w gablocie ogłoszeniowej. 
 
5. Dnia 14 lutego przypada drugi czwartek miesiąca. Z tej okazji o godzinie 18.00 będziemy 
modlić się o błogosławione owoce synodu diecezjalnego w Mszy wotywnej o Duchu 
Świętym. 
 
6. W piątek, 15 lutego o godz. 10:00, ks. Bp Krzysztof Zadarko będzie przewodniczył Mszy 
Świętej w 100-lecie Służby Więziennej w Polsce.   
 
7. Kolejne czuwanie modlitewne pod nazwą „Młodzi w Duchu” odbędzie się 16.02,  
w sobotę, od godz. 19:30, w parafii pw. Ducha Świętego. Serdecznie zapraszamy! 
 
8. Także w sobotę będziemy gościli O. Mariana Polaka – michalitę – który podczas Mszy  
o 9:00 wygłosi homilię, a następnie w godzinach od 10:00 do 12:30 poprowadzi konferencje 
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dla członków i kandydatów Rycerstwa św. Michała Archanioła. 
 
7. W niedzielę 17 lutego o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Józefa Msza św. dla uczniów 
klas 8 przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie 
w salce. Uczniowie klas pierwszych ponadgimnazjalnych swoje spotkanie będą mieli po 
Mszy o godz. 19:00. Informujemy, że sakrament bierzmowania tym kandydatom 
zostanie udzielony 23 kwietnia podczas Mszy o godzinie. 16:00. 
 
7. Również w niedzielę 17 lutego na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy modlić się za 
małżonków, którzy w lutym obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia 
można składać w zakrystii lub kancelarii. 
 
             
Inne: 
 
1. 16 lutego Bp diecezjalny Edward Dajczak obchodzi swoje 70. urodziny. Stąd otaczamy 
Czcigodnego Jubilata naszą życzliwą modlitwą. 
 
2. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim m.in. artykuł o 
Apostołach Słowian świętych Cyrylu i Metodym. 


