
Ogłoszenia na 20.I.2019 r. – II niedziela zwykła „C” 

Gościmy dzisiaj w naszej parafii zespół wokalno-instrumentalny ZBRUCZ. Są to artyści po-

chodzący z Tarnopola na Ukrainie. Zespół współpracuje z miejscową CARITAS i przez swo-

je koncerty zbiera środki na pomoc dzieciom, które doświadczyły dramatu wojny w Donba-

sie. Nasi goście zaśpiewają podczas Mszy świętych, a po Mszy św. o godz. 18.00 dadzą krót-

ki koncert. Można nabyć płyty CD i pamiątki wykonane przez dzieci. Dochód jest przezna-

czony na wspomnianą pomoc. 

Dzieci z kl. III i ich rodzice mają dzisiaj Mszę św. o godz. 15.00 w Sali Bożego Miłosierdzia.  

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. 

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

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

W piątek (25 stycznia), w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła kończy się Tydzień Mo-

dlitw o Jedność Chrześcijan. Niech jednak ta intencja będzie stale obecna w naszych modli-

twach. 

W przyszłą niedzielę (28 stycznia) o godz. 17.00 w naszym kościele będzie miał miejsce kon-

cert kolęd. Wezmą w nim udział: Nauczycielski Chór Kameralny CONCENTUS (dyrygent – 

p. Krystyna Kowalczyk), schola Wspólnoty „Światło Pana” i zespół „Wiarusy”. Na Mszy św. 

o godz. 18.00 zaśpiewa chór CONCENTUS. Serdecznie zapraszamy.  

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; 

26 stycznia – wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 

Porządek wizyty duszpasterskiej: 

21 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Gliniana 9, ul. Gliniana 11, ul. Gliniana 13 

22 stycznia (wtorek)   

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Gliniana 12, ul. Gliniana 14, ul. Kopalniana 8 

23 stycznia (środa)  

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Kopalniana 4, ul. Kopalniana 7, ul. Kopalniana 10 



24 stycznia (czwartek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Kopalniana 9, ul. Kopalniana 10a 

25 stycznia (piątek) – od 9.30 i od 15.30 oraz 26 stycznia (sobota) – od 9.00 planujemy od-

wiedziny 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. 

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

Mszy św. (ok. 18.30). 

 

 


