
Ogłoszenia na 14.I.2018 r. – II niedziela zwykła „B” 

Gościmy dzisiaj w naszej parafii kwartet muzyczno-wokalny „Głosy Aniołów”. Nasi Goście 

pochodzą z Tarnopola (Ukraina). Dziękujemy za włączenie się w liturgię i zaprezentowanie 

piękna muzyki i śpiewu. 

Dzisiaj odbędzie się spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca. Zapraszamy osoby 

już należące i tych, którzy chcieliby się włączyć. Opłatek będzie w domu parafialnym o godz. 

15.30. 

O godz. 17.15 nabożeństwo niedzielne. Pomodlimy się odmawiając Różaniec. 

Młodzież i dzieci ze scholii dziękują za ofiary składane przy nabywaniu „pakiecików” w Uro-

czystość Trzech Króli. Zebrane zostało 1600 zł. Dzięki temu na potrzeby misji będzie przeka-

zane 800 zł. 

18 stycznia (czwartek) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech ta in-

tencja będzie obecna w naszej codziennej osobistej modlitwie. 

19 stycznia (piątek) przypada dzień imienin Pasterza Diecezji Ks. Biskupa Henryka Tomasi-

ka. Pamiętajmy w modlitwie o Dostojnym Solenizancie. 

Ofiarami składanymi w przyszłą niedzielę na tacę wesprzemy diecezjalne Środki Społecznego 

Przekazu. 

Za tydzień w niedzielę (21 stycznia) kandydaci do bierzmowania mają swoją Mszę świętą o 

godz. 15 w Sali Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy młodzież, a także rodziców. 

21 i 22 stycznia (niedziela i poniedziałek) przypadają kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

Niech nie zabraknie naszej pamięci i wdzięczności – tak wobec żyjących, jak i zmarłych. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

17 stycznia – wspomnienie św. Antoniego, opata; 

19 stycznia – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; 

20 stycznia – św. Fabiana i św. Sebastiana, męczenników. 

Kontynuujemy wizytę duszpasterską. Przypominamy, żeby przygotować krzyż, świece, Pi-

smo święte, wodę święconą i kropidło. Natomiast dzieci i młodzież (uczęszczający do szkoły) 

powinni pokazać zeszyty do religii. Wodę święconą można pobrać w zakrystii. Prosimy o 

informację na drzwiach mieszkania (również z podaniem pory dnia). 

Porządek wizyty duszpasterskiej: 

15 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Leśna 16 (1 ks.), ul 8 Maja 22 (2 ks.)   

16 stycznia (wtorek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Leśna 14 (2 ks.), ul. 8 Maja 18 (1 ks.) 

17 stycznia (środa) 



Od 9.00 i od 15.30 – ul. 8 Maja 20 (1 ks.), ul. 8 Maja 24 (1 ks.), ul. Majówka 15 (1 ks.), ul. 

Majówka 19 i 19a (1 ks.) 

18 stycznia (czwartek)  

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Staszica 17 i 19 (1 ks.), ul. Staszica 21 (1 ks.) 

19 stycznia (piątek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 17 i 17a (1 ks.), Majówka 22 (1 ks.), Majówka 24 (1 ks.), 

Majówka 26 (1 ks.) 

20 stycznia (sobota) 

od 9.00 – ul. Lipowa /domy prywatne/, Akacjowa, Jagodowa, Jesionowa, Orzechowa (1 ks.); 

ul. Jaśminowa, Dębowa, Modrzewiowa, Sosnowa (1 ks.); ul. Partyzantów (2 księży) 

22 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Lipowa 33 (3 ks.),   

W czasie kolędy kancelaria parafialna jest czynna rano od 7.00 do 7.30 oraz po wieczornej 

Mszy św. (ok. 18.30). 

 

 

 


