
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
4 Niedziela Zwykła 

31 stycznia 2021 r. 

  

1. We wtorek 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego zwane świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. Msze Św. z obrzędem poświęcenia gromnic w tym dniu 

zostaną odprawione o godz. 10.00 i  18.00. Z ustanowienia św. Jana Pawła II jest 

to 25 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, podczas którego podejmujemy 

refleksję nad darem życia poświęconego Bogu. Ofiary składane na tacę będą 

przeznaczone na wsparcie zakonów klauzurowych.  

 

2. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota lutego. 

W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 

17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. W Pierwszą Sobotę 

Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00 rano, 

wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w kościele po Mszy św. wieczornej i 

różańcu. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy 

przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

3. Tydzień temu przeżywaliśmy „Dzień solidarności z Chorwacją”, na pomoc 

poszkodowanym zebraliśmy 1410 zł. Za złożone ofiary serdecznie dzięku-

jemy. 

 

4. W tym tygodniu odprawimy Msze Św. kolędowe: 

- w poniedziałek 01. 02. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin ul. Dolnej, 

Kruszwickiej, Moniuszki i Słowackiego 

- we wtorek 02. 02. 2021 r. godz. 18.00 – O Boże błog. dla rodzin ul. Górczyń-

skiego, Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, Niskiej i Przesmyk 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy podczas mszy św. kolędo-

wych składają ofiary. W tym roku przeznaczymy je na wykonanie iluminacji ze-

wnętrznej naszego kościoła.  

 



5. W naszej parafii istnieje zwyczaj zamawiania tzw. Mszy Św. pogrzebowych. Pra-

gniemy poinformować, że w związku z dużą ilością pogrzebów w tym roku, wyzna-

czane będą tyko Msze Św. zbiorowe oraz 5 Mszy Św. indywidualnych od najbliższej 

rodziny. Terminy pozostałych Msze Św. indywidualnych zostaną wyznaczone w 

2022 roku.  

 

6. Z inicjatywy wiernych w naszym kościele zostanie zorganizowana całonocna ado-

racja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się ona 2 lutego o godz. 19.00 i bę-

dzie trwała do 3 lutego do godz. 7.00 rano. Jej głównym celem będzie modlitwa w 

intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa. Osoby, które fizycznie 

nie mogą przybyć do świątyni, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line. 

 

7. W najbliższą sobotę 6 lutego o godz. 11 w naszym kościele odbędzie się spotka-

nie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św. Dzieciom zostaną wręczone 

gromnice. 

 

7. W zakrystii są do nabycia gromnice woskowe w cenie 20 zł.  

 

8. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Jerzy Jasiński lat 79 

Wieczny odpoczynek…  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


