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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

30.01.2022r. 

1. Dziś obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ POMOCY CHORYM NA 
TRĄD. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o chorych na tą 
straszną chorobę.W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, po 
Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po 

Mszy św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.  
Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby 

Katedry Świdnickiej. 

2. W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania 
Pańskiego, tradycyjnie nazywane Matki Boskiej 

Gromnicznej. W tym dniu Msze św. o godz. 9:00 i 18:00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Na początku każdej Mszy 
Świętej będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa świec. 

Prosimy o przyniesienie ze sobą gromnic. Niech staną się one 
znakiem obecności Chrystusa, który jest Światłością Świata. W tym 

dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy 
naszą modlitwą tych, którzy przez składane śluby zakonne ofiarują 
swoje życie Panu Bogu. Jak co roku ofiary składane na tacę tym 

dniu będą pomocą dla zakonów kontemplacyjnych. „Bóg zapłać”. 
3. W piątek, 4 lutego, przed południem Ks. Proboszcz 

odwiedzi swoich chorych. W sobotę, 5 lutego, przed 
południem Ks. Paweł odwiedzi swoich chorych.  

4. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. 
codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę  

w czasie każdej Mszy św. W środy Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej Msza św. wieczorna. 

Przypominam że codziennie o 17:30 modlimy się w kościele 
wspólnie na Różańcu. Zapraszamy Róże Różańcowe  
i wszystkich naszych parafian do wspólnej modlitwy. 

5. W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy 

Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do 
Spowiedzi św. od godz. 17:30. Zapraszamy. Szczególną modlitwą 
otaczamy powołanych do służby w Kościele i modlimy się o święte i 

liczne powołania. 

6. Kancelaria parafialna czynna codziennie od 
poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej, a  
w soboty od godz. 8:00 do 9:00. 

7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych  
w zakrystii po każdej Mszy św., również dzisiaj albo  
w kancelarii parafialnej. 

8. W przyszłą niedzielę 6 LUTEGO, zbiórka ofiar do 

puszek po Mszach Świętych na potrzeby świdnickiej 
„CARITAS”. 
9. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc we 

wczorajszym sprzątaniu kościoła i rozebraniu dekoracji 
świątecznych oraz przygotowaniu do dzisiejszej liturgii. 

Wielkie „Bóg zapłać”. Prosimy o pomoc w sobotnim 
sprzątaniu kościoła. 

10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do 
nabycia między innymi wkłady do zniczy, książki, albumy, 

prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, 
Niedziela. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej do wieczności odeszli:  

Śp. + STANISŁĄW KOMOROWSKI +WŁADYSŁAW 
MIGUT +MARIA PIKULSKA +PELAGIA HUBACZ 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie … 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie:  

- poniedziałek; ŚW. JANA BOSKO, KAPŁANA 

- środa; OFIAROWANIE PAŃSKIE, ŚWIĘTO 

- sobota; ŚW. AGATY, DZIEWICZY I MĘCZENNICY 

 

 

 


