
Ogłoszenia na 15.I.2017 r. – II niedziela zwykła „A” 

Dzisiaj kandydaci do bierzmowania mają swoją Mszę świętą o godz. 15.00 w Sali Bożego 

Miłosierdzia. Zapraszamy młodzież, a także rodziców. 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się oddając cześć Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. Włączymy w naszą modlitwę wszystkie aktualne intencje. 

Dziś na Mszy św. o godz. 18.00 zaśpiewa Nauczycielski Chór Kameralny CONCENTUS 

(dyrygent – p. Krystyna Kowalczyk). Po Eucharystii odbędzie się koncert kolęd. Serdecznie 

zapraszamy.  

18 stycznia (środa) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech ta intencja 

będzie obecna w naszej codziennej osobistej modlitwie. 

19 stycznia (czwartek) przypada dzień imienin Pasterza Diecezji Ks. Biskupa Henryka Toma-

sika. Pamiętajmy w modlitwie o Dostojnym Solenizancie. 

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

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

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

czystość Trzech Króli. Zebrane zostało 2000 zł. Dzięki temu na potrzeby misji będzie przeka-

zane 1000 zł. 

Ofiarami składanymi w przyszłą niedzielę na tacę wesprzemy diecezjalne Środki Społecznego 

Przekazu. 

Za tydzień w niedzielę (22 stycznia) dzieci z kl. III wraz z rodzicami będą mieli swoją Mszę 

świętą o godz. 11.00 w Sali Bożego Miłosierdzia. 

W przyszłą niedzielę także będziemy gościli w naszej parafii znany nam już zespół muzycz-

no-wokalny Trio Cantabile z Lublina. Nasi Goście włączą się w liturgię Mszy św. o godz. 

18.00, a po Eucharystii będzie koncert kolęd. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

17 stycznia – wspomnienie św. Antoniego, opata; 

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

21 stycznia – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

Porządek wizyty duszpasterskiej: 

16 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Kopalniana 4, ul. Kopalniana 7, ul. Kopalniana 8 

17 stycznia (wtorek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 15 (1 ksiądz), ul. Majówka 17 i 17a (1 ks.), ul. Majówka 19 

(1 ks.), ul. Majówka 19a (1 ks.) 

18 stycznia (środa)  



Od 9.00 i od 15.30 – ul. Staszica 21(1 ks.), ul. Staszica 17 i 19 (2 księży – drugi od 11.00) 

19 stycznia (czwartek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 22 (1 ks.), ul. Majówka 24 i 26a (1 ks.), ul. Majówka 26b i 

26c (1 ks.), Majówka 26 (1 ks.) 

20 stycznia (piątek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 27 (1 ks.), ul. Graniczna 3 (2 ks.) 

21 stycznia (sobota) 

od 9.00 - ul. Majówka /domy prywatne/, ul. Leśna /domy prywatne/ i ul. Leśna 27 /tzw. 

„Słomiak”/ (1 ksiądz); ul. Kopalniana /domy prywatne/ i ul. Kopalniana 12 (1 ksiądz); ul. 

Głowackiego oraz ul. Złota, Srebrna, Brązowa, Miedziana, Graniczna 4 (1 ksiądz); ul. Gra-

niczna 5 (I kl. – 1 ks.) 

23 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 5 (II kl. – 1 ks.) 

24 stycznia (wtorek)   

Od 9.00 i od 15.30 - ul. Graniczna 5 (III i IV kl. – 2 ks.), ul. Graniczna 12 (kl. I i II – 2 ks.) 

25 stycznia (środa)  

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 12 (III i IV kl. – 2 ks.) 

26 stycznia (czwartek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 14 (2 ks.)  

 

26 stycznia (czwartek), 27 stycznia (piątek) - od 9.00 i od 15.30, oraz 28 stycznia (sobota) – 

od 9.00 planujemy odwiedziny tych rodzin, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym 

czasie. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

W ten sposób dobiegnie końca tegoroczna wizyta duszpasterska.  

Wodę święconą można pobrać w zakrystii. 

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

Mszy św. (ok. 18.30). 

 

 


