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● Msza św. w tygodniu wtorek i piątek o g.10.00 oraz środa i piątek o              
godz.19.00, sobota godz.18.00- jest to Msza niedzielna, niedziela g.9.30,         
11.30, 18.00. 

● Okazja do spowiedzi 30 min przed każdą Mszą św. 
● Dzisiaj gościmy w naszej parafii s.Halinę ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek          

Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. 
● Zapraszam na nową stronę parafialną, pod starym adresem. W tym miejscu           

chciałbym podziękować p.Pawłowi Szczuchniak za poświęcony czas przy        
modernizacji strony. Pan Paweł zajmuje się branżą IT, projektowaniem         
stron, grafiką komputerową oraz naprawą sprzętu komputerowego.       
Zapraszam chętnych do tworzenia tej strony, nowe pomysły mile widziane. 

● Małżonków i rodziców zapraszam na stronę  www.krlradio.com/magazyn/  
● W piątek nie będzie spotkania Odnowy w Duchu Św. 
● W czwartek odwiedzę chorych wg porządku: (Zamiara B., Rucka J., Rucki           

W., Kopaszewska H., Żmuda  
● W 1-y piątek odwiedzę: Chwiej K., Głębocka H., Domańska M., E.Dajczak,           

Skiewierski T., Przewoźna W.  
● W pierwszy piątek miesiąca spowiedź 9.30-10.00 oraz 18.00-19.00.  
● W piątek Wigilia święta Ofiarowania Pańskiego. Msza św. z poświęceniem          

gromnic i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych dla dzieci       
przygotowujących się do I Komunii o godz.19.00. Po Mszy katecheza dla           
dzieci, rodziców w tym czasie proszę o rozebranie dekoracji w Kościele. W            
sobotę katecheza dla dzieci wg.stałego porządku. 

● W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach obrzęd błogosławieństwa        
naszego gardła za pomocą świec św. Błażeja. 

● Koło Seniorów zaprasza na spotkanie 14 lutego o godz.12.00, koszt £ 2.            
Zapisy przyjmuje p.Jurek nr.tel.07957448733 

● Katechezy przedmałżeńskie w parafii (22 lutego g.19.00, 9 marca g.18.00,  
23 marca g.18.00). Zapisy w zakrystii lub przez e-mail. 

 
Wizytę duszpasterska w tym tygodniu w poniedziałek i wtorek w Cannock oraz w             

czwartek w innych miejscowościach. 
Jeżeli ktoś pragnie przyjąć kapłana proszę zapisać się na kartce wyłożonej na stoliku             

pod chórem zaznaczając godzinę, adres, nr telefonu. Wyłożona też jest kartka           
dodatkowa, na którą mogą zapisywać się Ci, którzy nie zmieścili się w            
wyznaczonym grafiku. 

 

http://www.krlradio.com/magazyn/


● Rekolekcje wielkopostne (8-10 marzec) od Środy Popielcowej do I         
niedzieli Wielkiego Postu. Poprowadzi je ks.Piotr Baraniewicz z        
Przemyśla.  

● Remont i malowanie w Kościele 11 marzec- 13 kwietnia. Prace w           
Kościele będzie wykonywała firma Mario Insulation. Całkowity koszt        
inwestycji oraz zebrane ofiary zostaną podane na zakończenie prac.         
Posiadamy darczyńców, ale potrzebujemy jeszcze pomocy dlatego w        
tym celu zostanie zebrana dodatkowa składka w najbliższą niedzielę.         
Dobrowolną ofiarę będzie można złożyć wychodząc z Kościoła.        
Planujemy odnowienie tynków ścian, sufitów, malowanie całego       
kościoła oraz wymianę drzwi frontowych, wykładzin, wymianę       
oświetlenia wraz z instalacją elektryczną. W czasie prac w kościele          
wszystkie Msze św. i nabożeństwa odprawiane będą w Polskim Ośrodku          
Katolickim (POK). 

Proszę nie zapominajcie o modlitwie za rekolekcje i remont kościoła. 
 

Polski Katolicki Klub zaprasza na: 
- Zumbe,  zajęcia 29.01(wtorek) o godz. 18:30 dla dzieci oraz o 19:45 dla dorosłych 
- Walentynki Parafialne 16.02( sobota) od godz.20.00. Wstęp £ 10, wyżywienie we            

własnym zakresie, gra zespół muzyczny oraz DJ. Zapisy u Menadżer Klubu. 
 

 






