Ogłoszenia duszpasterskie na styczeń i luty do Wielkiego Postu
• Offenbach
Piątek od godziny 18.00 do 20.00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu, okazja do spowiedzi, Komunia św. i Różaniec
Msze święte:
Sobota godzina 19.00
Niedziela 8.00, 12.00 i 19.00 (styczeń) godz. 20.00 (luty, o ile nie
będzie wprowadzona „Ausgangsperre” - godzina policyjna)
2. luty - uroczystość Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej
Gromnicznej. Msza święta godzina 19.00 połączona z poświęceniem
świec i błogosławieństwem św. Błażeja
17. luty – Środa Popielcowa, Msza św. o godzinie 20.15
Droga krzyżowa w piątki o godzinie 19.30
• Bad Nauheim 7.02 godzina 18.00. Msza święta będzie
odprawiona w auli w szkole obok kościoła.

• Karben Kloppenheim Kirche St. Johannes Nepomuk,
Bahnhofstr. 230
w każdą trzecią niedzielę miesiąca począwszy od 21. lutego o
godzinie 18.00

• Darmstadt
Msze święte:
Czwartek: - od godziny 18.00 do 19.00 Wystawienie Najświętszego
Sakramentu
- godzina 19.00 Msza święta
Niedziela
Styczeń godzina 12.00, 13.30 i 15.00
Luty godzina 12.00 i 15.00
2. luty - uroczystość Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej
Gromnicznej. Msza święta godzina 19.00 połączona z poświęceniem
świec i błogosławieństwem św. Błażeja
Pierwsza sobota lutego 6.02 godzina 19.30 Różaniec fatimski, godzina
20.00 Msza święta
Czuwanie nocne
W każdy piątek Wielkiego Postu w Darmstadt odbędzie się czuwanie
nocne., które rozpocznie się po Mszy świętej o godzinie 18.00 a
zakończy się o godzinie 7.00 rano (o ile nie będzie wprowadzona
Ausgangsperre godzina policyjna)

• Reichelsheim Odenwald
Msze święte 23.01, 13.02, 27.02 godzina 17.00
• Zapisy poprzez formularz umieszczony na naszej stronie
• Uczestnicy Mszy świętej muszą nosić Op maski (jednorazowe)

• Kurs przedmałżeński w naszej parafii będzie przeprowadzony
online.
Początek 18.02 (czwartek) godzina 20.00. Zainteresowanych prosimy
o zgłoszenia poprzez E mail pkg.offenbach@t-online.de
• Jeżeli nie będzie większych obostrzeń to rozpoczniemy
katechezy przed sakramentem bierzmowania i Pierwszej
Komunii św. od marca. Udzielenie tych sakramentów planowane
jest na wrzesień. Kandydatów prosimy o zgłaszanie się chęci
uczestnictwa w katechezie.
• Porady adwokata
W czwartki 28.01 i 25.02 (odwołany) od godziny 19.00 do 21.00.
Kolejne terminy to 04.03. oraz 25.03 w tych samych godzinach.
Porady są bezpłatne

