
 
 

1. Wtorek św. Jana Bosko 
2. W środę nowenna do Matki Bożej Anielskiej prośby i podziękowania na   nowennę składamy do puszki przy wyjściu  

lub w zakrystii. 
3. Czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej 

           Podczas każdej Mszy Świętej błogosławieństwo świec grominc. 
           Dzień Życia Konsekrowanego w naszych modlitwach polecajmy siostry zakonne pracujące w naszej wspólnocie  
           parafialnej Siostry Pasjonistki 
           Jest to również pierwszy czwartek miesiąca dzień modlitw w intencji powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego . 
           W tym dniu porządek Mszy Świętych w bazylice o godz. 7.00 ; 9.00 18.00 

4. Piątek - pierwszy piątek miesiąca Rano Msza Święta tylko o godz. 7.00 z nabożeństwem  do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 



           O godz.15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego zapraszamy członków HS Pana Jezusa i wszystkich czcicieli Serca Bożego 
           Okazja do spowiedzi z racji pierwszego piątku w bazylice rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 14.30 
           W piątek również wspomnienie św Błażeja i błogosławieństwo świecami. 

5. W sobotę pierwsza sobota miesiąca dzień wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
           W godzinach dopołudniowych udamy się do chorych.    

6. W poniedziałek czyli jutro w sali św. Franciszka spotkanie z wspólnotami Żywego Różańca i Złota Róża o godz. 16.00 
 

7. W naszej wspólnocie parafialnej trwa jeszcze wizyta duszpasterska w poniedziałek i wtorek tak jak jest to 
ogłoszone. Bardzo prosimy o zgłaszanie  kolędy co bardzo ułatwi . Dziękujemy tym wszystkim osobą które 
powiadamiają swoich sąsiadów jak również wywieszają wiadomość o wizycie duszpasterskiej. 

           Na środę można zgłaszać wizytę tam gdzie  jeszcze nie było z różnych powodów. Bardzo dziękujemy tym wszystkim           
           którzy przyjęli kapłana do swoich mieszkań i domów. Bóg zapłać również za złożone ofiary na remont bazyliki i na   
           kolędę. Dziękujemy również ministrantom którzy również podjęli wielki trud uczestniczenia w kolędzie. 

8. Wychodząc możemy nabyć prasę katolicką tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny. 
9. Bóg zapłać również za składane ofiary na remont bazyliki poza kolędą rodzinie z ul Dąbrowskiego ; Królowej Jadwigi 

i spoza Parafii. 
10. Świętem Ofiarowania Pańskiego kończymy w naszej tradycji śpiewanie kolęd jak również rozbieramy dekoracje 

bożonarodzeniowe. Dlatego też w piątek bardzo prosimy panie  i panów do pomocy w rozebraniu dekoracji od 
godz. 9.00 rano 

11. W minionym tygodniu do wieczności odeszli ; 
                                śp. Leszek Krawczyk , lat 88 
                                śp. Zdzisława Sikora, lat 90  
                                Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …. 

12. Wszystkim Parafianom , Pielgrzymom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa w tym nowym tygodniu. 
Solenizantom i jubilatom tego tygodnia obfitości łask Bożych zdrowia wszelkiej pomyślności i opieki Matki Bożej na 
dalsze lata życia Szczęść Boże ! 


