
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

01.01.2023 
 

W sobotę 31.12.2022 roku zmarł papież Benedykt XVI, 265 następca Świętego Piotra.  
Zasiadał na Stolicy Apostolskiej 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku.  
Polecajmy duszę zmarłego Ojca Świętego Miłosierdziu Bożemu. 
 

1. Dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 
 

2. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego tzw. Święto Trzech Króli: 

• Msze św. według porządku niedzielnego (7:30, 9:00, 10:15, 11:30, 12:45 i 19:00) 

• Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Misyjny 

• przy wejściu do kościoła można zaopatrzyć się w poświęcone kadzidło i kredę,  
ofiary przy tym składane przeznaczone będą na dom dziecka w Betlejem  

• Zapraszamy na Orszak Trzech Króli, który wyruszy o godz. 13.00 ze Szkoły Katolickiej  
i przejdzie do naszego kościoła. Do godz. 16.00 będzie można zakupić ciepłe posiłki  
(zupę, pierogi, placki ziemniaczane).  Zachęcamy do przebrania się za pasterza, anioła  
lub świętego.  

 
3. Przypominamy, że przez cały styczeń Msze Święte w dni powszednie o: 7.00, 7.30 i 18.30.  

Spowiedź św. w dni powszednie od godz. 18.00 do Mszy św.    
 

4. Spowiedź św. z okazji I piątku wyjątkowo w I czwartek od godz. 16.00, z udzieleniem 
komunii św. co 15 minut, ponieważ w piątek przypada uroczystość Trzech Króli. Dzieci, które 
w czwartek przystąpią do spowiedzi, a w piątek przyjmą Komunię, mogą otrzymać podpis w 
zakrystii.  
 

5. I sobota miesiąca: 

• Msza św. o Dary Ducha św. i modlitwa z nałożeniem rąk o godz. 9.00 
 

6. Grupy duszpasterskie: 

• Apostolstwo Dobrej Śmierci – w poniedziałek Różaniec o 17.50 i Msza św. oraz spotkanie w auli 

• Odnowa w Duchu Świętym – we wtorek Msza św. o godz. 18.30 

• Arcybractwo Straży Honorowej – w piątek Msza św. o godz. 18.30 

• Rodzina Radia Maryja – w sobotę Msza św. o godz. 7.00 i różaniec 

• Męski Różaniec – sobota po Mszy św. o godz. 9.00 

• Domowe Ogniska Miłosierdzia – sobota Msza św. o godz. 9.00 

• Strażnicy Eucharystii – Msza św. w niedzielę o godz. 10.15 
 

7. Modlitwa za zmarłych z wymienianek rocznych z części I w sobotę o godz. 18.00 
 

8. W przyszłą niedzielę: 

• Święto Chrztu Pańskiego   

• Składka remontowo – budowlana        
 

9. W tym tygodniu odeszli do Pana śp.: Stanisław Gruca, Maciej Stasiński, Stanisław Więcek, 
Jerzy Koterba, Marcin Flegel, Edward Kokociński, Mirosław Bandosz (pogrzeb w poniedziałek o 
godz. 12.00). Wieczny odpoczynek… 
 



10. Bardzo dziękujemy wszystkim składającym ofiary kolędowe. W ciągu dnia można składać je  
w księgarni, a w kościele do skarbon wystawionych przy ołtarzu Matki Bożej oraz św. Józefa.  
  

11. Polecamy prasę katolicką 
 

12. Po świątecznej przerwie zapraszamy do kawiarni Emaus. 


