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o Dzisiejsze  Święto  Ofiarowania  Pańskiego,  popularnie  zwane  świętem  Matki  Bożej
Gromnicznej to także Dzień Życia Konsekrowanego. Życie poświęcone Panu Bogu, w
czystości,  ubóstwie  i  posłuszeństwie  zawsze  jest  znakiem  żywotności  Kościoła.
Dziękujemy dziś za dar powołania do takiego życia, ale i modlimy się wspólnie o nowe i
święte  powołania  do  życia  zakonnego.  Gościmy  dziś  Rodziny  i  Bliskich  Misjonarzy,
dziękując wraz z nimi za powołania. Które wychowali i którym towarzyszyli. Po mszy
można złożyć ofiarę na Siostry Klauzurowe. 

o W  poniedziałek  3  lutego  obchodzimy  wspomnienie  św.  Błażeja,  orędownika  w
chorobach  gardła.  Po  mszach  błogosławieństwo  św.  Błażeja.  W  środę  5  lutego
wspominamy św. Agatę, w tym dniu w czasie Mszy będzie poświęcenie chleba i wody. 

o W tym tygodniu przypadają pierwszy Czwartek i Piątek miesiąca. W czwartek po Mszy
o 18.00 zapraszamy do wspólnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
która potrwa do 19.45. W piątek o 17.30 zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne,
koronkę do Miłosierdzia Bożego i litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszy
piątek  to  także  dzień  odwiedzin  chorych  z  posługą  sakramentalną  i  sakramentem
namaszczenia  chorych.  Osoby  pragnące  przyjąć  odwiedziny  księdza  w  tym  dniu
prosimy o zgłoszenie się w kancelarii lub  zakrystii po Mszach Świętych. 

o W  przyszłą  sobotę  przypadają  urodziny  i  imieniny  Księdza  Biskupa  Seniora  Jana
Wieczorka. 

o W przyszłą niedzielę, 9 lutego, zapraszamy Dzieci i Rodziców przygotowujących się do I
Komunii w naszym kościele na 10.30 do Domu Misyjnego na krótką katechezę i Mszę
Świętą o 11.00. 

o Trwa  nadzwyczajny  Rok  Słowa  Bożego  w  naszym  Zgromadzeniu.  Począwszy  od
przyszłej  soboty  (8  lutego),  o  godzinie  17.30,  zapraszamy  do  naszego  kościoła  na
różaniec  biblijny.  Tajemnice  różańca  zawierają  istotę  ewangelicznego  orędzia.  W
czasie  nabożeństw  będziemy  mogli  głębiej  wniknąć  w  różańcowe  tajemnice  dzięki
krótkim rozważaniom poświęconym najważniejszym momentom życia Jezusa i Maryi,
Jego Matki. 

o Dziękuję  Chórowi  Polonia  Harmonia  z  Piekar  Śląskich  za  piękną  oprawę  muzyczną
naszego dzisiejszego spotkania z Chrystusem.

o Dziękuję Wszystkim zaangażowanym w prace w naszym Domu i Parafii w minionym
tygodniu. 
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