
 
 

 

 
 

 koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Laudate 
Dominum z parafii Św. Wita z Karczewa oraz naszego Chóru Parafialnego, Cantores Reginae 
Poloniae. Początek o godzinie 1900. Serdecznie zapraszamy! 

 

    

• w I czwartek miesiąca – 1 lutego – o godzinie 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu, 
modlitwa za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz adoracja do 1800; 

• w I piątek miesiąca – 2 lutego – 

 Ten dzień jest związany z tajemnicą Narodzenia Pańskiego i dlatego po raz 

ostatni śpiewamy kolędy. Msze św. o godzinie 700, 1000, 1700 (dla dzieci) i 1800. Obrzęd 
poświęcenia świec nastąpi przed każdą Mszą św. Panie z Caritasu będą sprzedawać świece. 
Dochód z ich sprzedaży zasili działalność charytatywną naszej parafii. Tego dnia obchodzimy 
Dzień Życia Konsekrowanego – święto patronalne zakonów żeńskich i męskich, a w naszej 
Parafii Sióstr Orionistek i Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, którym składamy gorące i 
serdeczne życzenia. Ofiary składane tego dnia na tacę zostaną przeznaczone na 
potrzeby zakonów klauzurowych. W godzinach przedpołudniowych odwiedzimy z Komunią 
św. chorych. O 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego 
i osobista adoracja. Spowiedź od godziny 1600; 

• w I sobotę miesiąca – 3 lutego – Msza św. do Niepokalanego Serca NMP, modlitwa 
różańcowa oraz Litania do MB Loretańskiej o godz. 700. 

 

 Za tydzień – w niedzielę 4 lutego: 

✓ spotkanie Członków Żywego Różańca o godz. 1600; 

✓ po Mszach św. zbiórka ofiar na dożywianie dzieci z naszych szkół i pomoc rodzinom. 
 

 

29 stycznia poniedziałek 1600 Pazińskiego, Olszowa, Lwowska, Portowa, Zaułek 

30 stycznia wtorek 1600 
Bronisława Czecha, Chrobrego (n. zab.), Braniewska, 

Turystyczna, Świderska, Gdańska 

31 stycznia środa 1600 
Rysia, Kąpielowa, Chełmska, Wiosenna, Białołęcka, 

Ogrodowa 

1 lutego czwartek 1600 
Kraszewskiego od nru 1 do ronda 

i od ronda do nr. 62 – 97; Warsztatowa 

3 lutego sobota 1000 Okrzei (cała ulica) 
 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 
 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę Kobus. 
Wieczny odpoczynek… 


