
 

 

Ogłoszenia parafialne 
   

31 stycznia 2021 – IV Niedziela Zwykła 

1. W tym tygodniu Msze św.: 

 Niedziela   8:00 – † Jadwiga i Julian Ewertowscy. 

     9:30 – † Malina Mossakowska w 15 rocznicę śmierci. 

   11:00 – W intencji scholi parafialnej. 

 Poniedziałek 18.00 – Za ś.p. Jana w 28 rocznicę śmierci. 

 Wtorek 18.00 – † Kandyba Burbo, † dziadków Stanisława i Genowefę. 

   19:00 – (Szałstry) † Barbara Rzepka, Krystyna Maruszewska, Andrzej Grzechnik,   

     Patryk Pawlak, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 Środa  18:00 –  

 Czwartek 18.00 – O wszelkie potrzebne łaski dla Weroniki w dniu urodzin 

     i Boże błogosławieństwo dla rodziny. 

 Piątek  18:00 – O Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego, 

      dobrego męża i założenie szczęśliwej rodziny dla Agaty. 

 Sobota    9.00 – W intencji wspólnoty Żywego Różańca z Nowego Kawkowa. 

   18:00 – O tryumf Niepokalanego Serca Maryi 

     w Naszych sercach, rodzinach, ojczyźnie i na całym świecie. 

 Niedziela   8:00 – W intencji wspólnoty Żywego Różańca ze St. Kawkowa. 

     9:30 – † Krzysztof Dawidzki 

   11:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marcina Chudzika. 

 

2. We wtorek, 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. 

W tym dniu do świątyni przychodzimy z gromnicami, które są zapalane – wówczas, kiedy nadciągają 

gwałtowne burze, gradowe nawałnice, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Są one 

znakiem obecności mocy Chrystusa. 

3. W środę wspominamy św. Błażeja, będzie udzielone specjalne błogosławieństwo, przez które prosimy 

o zdrowie gardła i o właściwe korzystanie z daru mowy. 

4. W pierwszy piątek miesiąca przypada wspomnienie św. Agaty, tego dnia błogosławimy chleb, który 

chronić ma nas przed ogniem. Jest także zabierany w podróż, aby ułatwić rozłąkę, ponieważ tęsknota 

za domem, niczym ogień, pali serca i św. Agata ma pomóc ten ogień ugasić. 

5. Możliwość przyjęcia sakramentu Pokuty i Pojednania pół godziny przed każdą Mszą św. 

6. W sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 9:00. W programie: Msza św. 

z Komunią św. wynagradzającą, cząstka różańca św. i piętnastominutowa medytacja przed Najświętszym 

Sakramentem. 

7. W przyszłą niedzielę spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Św. po Mszy 
Św. o 11:00. 


