
Ogłoszenia na 19.I.2020 r. – II niedziela zwykła „A” 

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

tencja będzie obecna w naszej codziennej osobistej modlitwie. 

Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Ks. Biskup Henryk Tomasik. Pamiętajmy o Dostojnym So-

lenizancie w naszej modlitwie. 

Ofiarami składanymi dziś na tacę wspieramy diecezjalne Środki Społecznego Przekazu. 

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

Pana Jezusa. Włączymy w naszą modlitwę wszystkie aktualne intencje. Z racji 19-tego dnia 

miesiąca pomodlimy się również przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na za-

kończenia będzie możliwość ucałowania relikwii Błogosławionego. 

Po Mszy św. o godz. 18.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. 

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

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

W przyszłą niedzielę (26 stycznia) będziemy gościli w naszej parafii Chór Klerycki Wyższe-

go Seminarium Duchownego z Radomia. Dyrygentem jest ks. Andrzej Zarzycki. Nasi goście 

zaśpiewają na Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30. 

Trwa wizyta duszpasterska. Przyjmując księdza, przygotujmy krzyż, świece, Pismo święte, 

wodę święconą i kropidło. Dzieci i młodzież (uczęszczający do szkoły) powinni pokazać ze-

szyty do religii. Wodę święconą można pobrać w zakrystii. Prosimy o informację na drzwiach 

mieszkania (również z podaniem pory dnia). 

Porządek wizyty duszpasterskiej: 

20 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. 8 Maja 20, ul. 8 Maja 18 

21 stycznia (wtorek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Lipowa 33 (3 księży), ul. Majówka 26 

22 stycznia (środa)   

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

(1 ksiądz) 

23 stycznia (czwartek)  

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 22, ul. Majówka 24 i ul. Majówka 26a (1 ksiądz), ul. Ma-

jówka 26 b i ul. Majówka 26 c (1 ksiądz) 

24 stycznia (piątek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 27, ul. Staszica 17 i Staszica 19 (1 ksiądz), ul. Staszica 21 

25 stycznia (sobota) 

Od 9.00 – ul. Graniczna 5 



27 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 3 

28 stycznia (wtorek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 14 

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

Mszy św. (ok. 18.30). 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

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

22 stycznia – wspomnienie św. Wincentego Pallotiego, kapłana; 

23 stycznia – wspomnienie św. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratu-

lina; 

24 stycznia – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła;  

25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 

 

 

 


