
                                                      IV Niedziela Zwykła 

                                                              31 stycznia 2021 r. 
 

1. We wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego - zwane świętem Matki Bożej 

Gromnicznej. Poświęcenie Gromnic na Mszy Św. o godz. 10:00. Ofiary złożone na tacę będą 

przeznaczone na klasztory sióstr klauzurowych w Spręcowie oraz w Szczytnie. 

 W środę w liturgiczne wspomnienie św. Błażeja – błogosławieństwo gardeł. W piątek - 

wspomnienie św. Agaty. Z tej okazji błogosławieństwo chleba ku Jej czci. 
 

2. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz.8:30  odwiedziny 

chorych a od 16:30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania ze 

spowiedzi. O 17:00 – nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, Msza Św. i zmiana tajemnic 

różańca. Prośba do rodziców - dzieci, które w minionym roku przystąpiły do I Komunii Św. - 

aby w piątek przybyły i poprzez spowiedź oraz pełny udział we Mszy Św. kontynuowały 

przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. 
 

3. Msze Św. w ciągu tygodnia: 

-  w poniedziałek i w czwartek – o godz. 8:00 

- we wtorek – o godz. 10:00 

- w środę - o godz. 17:00 

- w piątek i w sobotę – o godz. 8:00 oraz o 17:00 

  Intencje Mszy św.: 

W ciągu tygodnia będzie odprawiana Msza Św. gregoriańska za + ks. Józefa SPISAKA 

- piątek, godz. 17:00 + Zbigniew ROSTKOWSKI w 2 rocznicę śmierci 

- sobota, godz. 17:00 + Genowefa w 4 rocznicę śmierci, Franciszek, Jan 

oraz ich Rodzice 

  w przyszłą niedzielę: 

- godz. 8:00 + Zbigniew NACHULUK w 30 dzień po śm. 

- godz. 10:00 o zdrowie i wszelkie łaski dla mamy – int. od dzieci 

- godz. 16:00 + Ks. Józef SPISAK ( 28 Msza Św. gregoriańska) 

 

4. Wyrażam wdzięczność za okazaną pomoc w pracy przy drzewie. Dziękuję 

panom:  Stanisławowi KĘPCZYKOWI, Tadeuszowi WRZESIŃSKIEMU, Andrzejowi 

DŁUGIŃSKIEMU, Tomaszowi WOLSZCZAKOWI, Krzysztofowi WAŚK oraz Wiesławowi 

KOZIOROWSKIEMU. Pani Alicji DŁUGIŃSKIEJ dziękuję za zorganizowanie cateringu dla 

pracujących. 
 

5. Dziękuję sześciu rodzinom, które w mijającym miesiącu złożyły ofiary 

na potrzeby naszej Parafii. Złożono – 800 zł. 
 

6. Dobiega końca tegoroczna kolęda. W tym roku wyglądająca inaczej. Wyrażam 

wdzięczność Rodzinom, które przybyły do kościoła i poprzez udział we Mszy Św. oraz 

nabożeństwie eucharystycznym uczestniczyły we wspólnym wypraszaniu błogosławieństwa 

na ten nowo rozpoczęty Rok. Pięknie dziękuję Rodzinom, które w swych domach 



zorganizowały kolędę. Dziękuję za tę oddolną inicjatywę. Dziękuję za wspólną modlitwę i 

poczęstunek. Wyrażam wdzięczność za złożone ofiary. Podczas odwiedzin domowych oraz 

w zakrystii złożono – 5 530 zł. Z tej sumy Parafia uiściła półroczną należność - ryczałt na rzecz 

Kurii i Seminarium. Zapłacono – 3 250 zł. Pozostałą kwotę przeznaczamy na wykonanie 

zaplanowanych prac. 
 

7. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z Waplewa: p. SZOSTEK, 

CHOJNACCY oraz SZYDŁOWSCY. Ołtarz będziemy przyozdabiać kwiatami dopiero na 

Wielkanoc. 
 

8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”.  


