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Kalendarz liturgiczny: 

środa - wsp. św. Jana Bosko,prezbitera, 

piątek - Święto Ofiarowania Pańskiego, 

sobota - wsp. św. Błażeja,biskupa i męczennika. 

 

Zapraszamy na Jasełka w wykonaniu dzieci z naszej Parafii dziś po Mszy św. o g.9.00. 

We środę o g.12.00 zapraszamy na wspólne kolędowanie z przedszkolakami do naszej            

świątyni. 

We środę także zmiana tajemnic. O g.17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu          

i wspólny Różaniec. Szczególnie zapraszamy IV Różę Kobiet w czasie Mszy św. na przyjęcie              

sztandaru i odnowienie przyrzeczeń różańcowych.  

W I czwartek o g.18.00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej               

Parafii. 

W piątek Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o g.7.00, 8.00, 17.00, 18.00.            

Na każdej z nich poświęcamy gromnice. Jest to także Dzień Życia Konsekrowanego -             

modlitwą i ofiarą wesprzemy klasztory i domy zakonne. 

Spowiedź św. rano od g.6.30, po południu od g.16.00.Wyjazd do chorych od g.9.00. 

Podczas Mszy św. o g.17.00 poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do           

I Komunii św. Msza św. o g.18.00 w intencji Straży Honorowej NSPJ. 

Wszystkich, którzy zgłosili chęć modlitwy w Róży Różańcowej zapraszamy w piątek po            

Mszy św. o g.18.00 do salki. 

O g.20.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu powadzona przez młodzież oazową. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 Różaniec, Adoracja i Msza św. ku czci Niepokalanego              

Serca NMP. 

W dniach od 22 - 25 lutego nasza Parafia organizuje wyjazd na zimowe rekolekcje do               

Rzepisk. Koszt 200 zł. Serdecznie zachęcamy do udziału- mamy 30 miejsc. Zapisy w zakrystii. 

 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Janina Wałach 

wtorek g.7.00 + Janina Wałach 

środa g.7.00 + Janina Wałach 

czwartek g.7.00 + Janina Wałach 

sobota g.7.00 + Janina Wałach 

 

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/
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