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O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 
 Niedziela IV Zwykła 29 – 01 - 2023 r.  

1. W naszej wspólnocie parafialnej witamy serdecznie zespół muzyczny „Solowej” z 

Tarnopola na Ukrainie. Muzycy poprzez śpiew i wspólną z nami modlitwę chcą 

wyrazić wdzięczność za wszelkiego rodzaju pomoc okazywaną uchodźcom z Ukrainy. 

Po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła można nabyć nagrane przez nich płyty i 

złożyć ofiarę jako pomoc dla dzieci z domu dziecka i biednym rodzinom z okręgu 

tarnopolskiego.   

2. Nieszpory kolędowe dzisiaj o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnego uwielbiania 

Boga śpiewem kolęd.  

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:  

- w poniedziałek w Rodzinie Salezjańskiej – bł. Bronisława Markiewicza –prezbitera 

założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła -  Michalitów; 

- we wtorek – uroczystość św. Jana Bosko, prezbitera; 

- w czwartek   - święto Ofiarowania Pańskiego. 

- w piątek – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika na Mszy św. o godz. 6.30 błogosławieństwo świec 

i gardła.  

4. We wtorek, 31 stycznia, w naszej wspólnocie parafialnej obchodzimy Uroczystość św. Jana Bosko, Patrona 

tutejszego kościoła i parafii, Ojca i Nauczyciela Młodzieży, Założyciela wielkiej Rodziny Salezjańskiej, 

Salezjanów i Sióstr Salezjanek oraz Salezjanów Współpracowników. Mszy św. odpustowej o godz. 18.00 

przewodniczyć będzie i wygłosi homilię Ks. Inspektor Bartłomiej Polański Przełożony Wrocławskiej 

Inspektorii Salezjanów. Zapraszam wszystkich Parafian, Gości, uczęszczających do naszego kościoła, dzieci  

i młodzież wraz z rodzicami, całe Oratorium. Górników w mundurach galowych  ze sztandarem, Żywy 

Różaniec z feletronami do wspólnej modlitwy uwielbiania Boga i dziękczynienia za dar Ks. Bosko Kościołowi, 

światu,  a przede wszystkim dzieciom, młodzieży, wychowawcom i rodzicom. Zachęcamy do skorzystania ze 

spowiedzi św. z okazji odpustu w poniedziałek, 30.01.br. od godz. 16.30. 

5. W czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. tego dnia w naszym kościele o godz. 6.30; 8.00; 10.00 

16.30 i 18.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic.  Świece będzie można nabyć  przy wejściu do 

kościoła przed Mszą św. 

6. Tego dnia zapraszamy dzieci I-szokomunijne wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 16.30 z poświęceniem 

świec, które przed I Komunią św. będą służyły odnowieniu przez dzieci przyrzeczeń chrztu św.  

7.  Święto Ofiarowania Pańskiego jest również Dniem Życia Konsekrowanego. W tym dniu będziemy modlić 

się  o liczne, wierne i święte powołania do zgromadzeń zakonnych, instytutów życia konsekrowanego i 

stowarzyszeń życia apostolskiego. Przy wyjściu z kościoła tego dnia, będzie zbierana ofiara do puszek, jako 

pomoc dla zakonów kontemplacyjnych. 

8. W czwartek, po Mszy św. ok. godz.18.45 zapraszamy Panów i Panie do pomocy przy rozbiórce dekoracji 

bożonarodzeniowej kościoła i choinek. 

9. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi na Mszy św. o godz.  6.30  

i od godz.  17.00 do 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i w tym czasie okazja do spowiedzi św.  

10. Tego dnia odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Prosimy o zgłaszanie nowych adresów osób chorych, 

starszych i samotnych. 

11. W sobotę  04.02.br. przypada I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca 

NMP  

o godz. 10.00 – Różaniec, a o godz. 10.30 – Msza św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

12. W najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 18.00  wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone  

z modlitwą uwielbienia.  

13. Drodzy Parafianie, jeszcze raz chcemy gorąco i serdecznie podziękować Wam wszystkim za przyjęcie nas w 

Waszych domach rodzinnych w czasie kolędy. Spotkaliśmy się z 50 % rodzin zamieszkujących naszą parafię. 

Wyrażamy wdzięczność za złożone ofiary na potrzeby parafii i dzieł  prowadzonych przez tutejszą Wspólnotę 

Salezjanów 

14. Na  rozpoczęty tydzień, dziękując za wierność modlitwie i świadectwo życia chrześcijańskiego  

w codziennym życiu,  życzymy Wam, Kochani Parafianie, Goście, Przyjaciele Dzieła Salezjańskiego Bożego 

błogosławieństwa i opieki Wspomożycielki Madonny Ks. Bosko.  

Ks. Stanisław Gorczakowski SDB  

                                                                            proboszcz 


