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Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 14;
wspólna modlitwa o godz. 15, a Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 18.
Po nabożeństwie w Sali Nazaret odbędzie się spotkanie Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.
Na Mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie zapraszamy do Sanktuarium w środę o godz. 19.
Grupa Maria z Odnowy w Duchu Świętym zaprasza osoby pragnące nawiązać lub pogłębić swoją
relację z Bogiem na rekolekcje Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Rozpoczną się one w
najbliższy wtorek. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej www.grupamaria.pl.
Rozpoczyna się nowy cykl Konferencji Przedślubnych. Pierwsze spotkanie będzie w środę o godz. 20
w Sali Emaus w Domu Parafialnym. Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
Tego samego dnia o godz. 19 w Sali Betlejem rozpocznie się też dwumiesięczny cykl katechez dla
dorosłych przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
W środę przypada 70 rocznica uroczystego ingresu Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, Metropolity
Warszawskiego i Prymasa Polski. Z tej racji w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela o godz.
19 będzie uroczysta Msza święta w intencji Jego rychłej beatyfikacji.
W związku z przypadającym wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes i Światowym Dniem Chorych w
najbliższą sobotę będziemy obchodzili w naszej parafii Dzień Chorego. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy. W programie: modlitwa różańcowa o godz. 9.30, następnie Msza święta z
udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych o godz. 10. Po liturgii zapraszamy na poczęstunek
do Sali „Emaus” w Domu Parafialnym. Prosimy o pomoc osobom chorym i w podeszłym wieku, aby
mogły wziąć udział w tym spotkaniu. Chętnych prosimy także o przyniesienie ciast na poczęstunek.
Dary te można składać w Kancelarii Parafialnej do najbliższego piątku.
W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w sobotę o godz. 11 będzie uroczysta Msza święta, a po niej
odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. Abpa Józefa Teofila Teodorowicza w setną rocznicę jego
kazania na otwarcie Sejmu Ustawodawczego odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.
Msza święta Wspólnoty Małżeństw będzie w przyszłą niedzielę w Dolnym Kościele o godz. 16.30.
Zapraszamy małżeństwa pragnące podjąć formację duchową i włączyć się w życie tej Wspólnoty.
Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na prace remontowe przeprowadzane w
Sanktuarium.
Przy wyjściu z kościoła na stolikach z prasą wyłożone są ulotki o możliwości przekazania 1% na
nasze Sanktuarium, w tym na działalność charytatywną. Osoby, które potrzebują pomocy w
wypełnianiu deklaracji PIT mogą się zgłosić w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania.
Zapraszamy na bal karnawałowy 16 lutego o godz. 20. Cegiełki w cenie 120 zł od pary można
otrzymać dziś po Mszy świętej o godz. 11.30, 13 i 17 oraz w ciągu tygodnia w kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania. Szczegóły na plakatach.

Zespół „Spotkanie z Chrystusem zaprasza na rekolekcje dla dziesięciolatków na temat „Sumienia”.
Będą one w dniach 15 i 16 lutego. Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie
internetowej Parafii.
Jeszcze dziś wystawiony jest kontener na zbiórkę makulatury, z której dochód będzie przeznaczony
na studnie w Sudanie Południowym.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

