Ogłoszenia na 16.I.2022 r. – II niedziela zwykła „C”
Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się oddając cześć Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa.
Dzisiaj na Mszy św. o godz. 18.00 zaśpiewa Chór Kameralny „Concentus” pod dyr. p. Krystyny Kowalczyk. Po Eucharystii będzie jeszcze koncert kolęd. Serdecznie zapraszamy.
Od wtorku (18 stycznia) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech ta
intencja będzie obecna w naszej codziennej osobistej modlitwie.
19 stycznia (środa) przypada dzień imienin Ks. Biskupa Henryka Tomasika. Pamiętajmy w
modlitwie o Czcigodnym Solenizancie.
21 i 22 stycznia (piątek i sobota) przypadają kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka. Niech nie
zabraknie naszej pamięci i wdzięczności – tak wobec żyjących, jak i zmarłych.
W przyszłą niedzielę przez ofiary składane na tacę udzielimy wsparcia diecezjalnym Środkom
Społecznego Przekazu.
Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Słowa Bożego (ustanowioną przez papieża Franciszka).
W przyszłą niedzielę Stowarzyszenie „Złota Majówka” zaprasza na spektakl „Czas Bożego
Narodzenia”. Przedstawienie odbędzie się po wieczornej Mszy św. Zapraszamy serdecznie.
Przypominamy, że jeśli ktoś chce, aby ksiądz odwiedził rodzinę, prosimy o indywidualne
zaproszenie i ustalenie terminu odwiedzin. Natomiast w tym tygodniu zapraszamy mieszkańców następujących bloków i ulic na Mszę św. o godz. 18.00.
17 stycznia – poniedziałek
ul. Majówka 24, ul. Majówka 26, 26a, 26b i 26c, ul. Majówka 27, ul. Majówka (domy prywatne)
18 stycznia – wtorek
ul. Lipowa 33, ul. Lipowa – domy prywatne, ul. Staszica 17, ul. Staszica 19, ul. Staszica 21
19 stycznia – środa
ul. Partyzantów, ul. Akacjowa, ul. Jagodowa, ul. Jesionowa, ul. Orzechowa, ul. Jaśminowa,
ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa
20 stycznia – czwartek
ul. 8 Maja 18, ul. 8 Maja 20, ul. 8 Maja 22, ul. 8 Maja 24, ul. 8 Maja – domy prywatne
21 stycznia – piątek
ul. Graniczna 3, ul. Graniczna 5
22 stycznia – sobota
ul. Graniczna 12, ul. Graniczna 14

24 stycznia – poniedziałek
ul. Martenowska, ul. Zielona, ul. Skalista, ul. Niecała, ul. Cegielniana, ul. Głowackiego, ul.
Bohaterów, ul. Złota, ul. Srebrna, ul. Brązowa, ul. Miedziana
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;
22 stycznia – wspomnienie św. Wincentego Pallotiego.

