
VERTE 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 
 
 

26 STYCZNIA 2014 r. 
 

 
1. Nieszpory dziś o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania dziś na Mszy 

św. o godz. 900. Po Mszy św. spotkanie w sali św. Józefa. 

3. Święto Ofiarowania Pańskiego znane w polskiej tradycji pod nazwą Matki Bożej 

Gromnicznej przypada w przyszłą niedzielę. Podczas Mszy św. święcimy gromnice, 

a ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na zakony klauzurowe. 

4. Z koncertem kolęd i pastorałek po każdej Mszy św. w przyszłą niedzielę wystąpi  

w naszym kościele kapela folkowa „DREWUTNIA” z Lublina. Po Mszy św. istnieje 

możliwość nabycia płyty z utworami kapeli. Dochód przeznaczony jest na pomoc dla 

niewidomych członków Zespołu. 

5. Korzystając z tradycji wizyty kolędowej pragniemy spotkać się z rodzinami całej 

wspólnoty parafialnej, aby przez chwilę pomodlić się i porozmawiać. Program 

wizyty kolędowej w tym tygodniu jest następujący: 

27 stycznia 2014 r. (poniedziałek) ul. Zawiszy 12 

    ul. Księcia Janusza 19/31, 37 

    ul. Małego Franka 1, 3 

 

28 stycznia 2014 r. (wtorek) ul. Zawiszy 14 

    ul. Ciołka 29/31 

 

29 stycznia 2014 r. (środa) ul. Ciołka 15, 26, 33 

     ul. Zawiszy 13, 16, 16b 

 

30 stycznia 2014 r. (czwartek) ul. Księcia Janusza 62, 66 (domek) 

 



 31 stycznia 2014 r. (piątek) ul. Księcia Janusza 23, 47 

      ul. Księcia Janusza domki (28 – 40a) 

     ul. Astronomów domki (4 – 14) 

     ul. Brożka domki (6 -16; 7-13) 

     ul. Zawiszy 6 

    ul. Górczewska 120a 

 

1 lutego 2014 r. (sobota)  ul. Ciołka 2 

     ul. Banderii 4, 19 

Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 

1400. Ofiary, tradycyjnie składane z okazji kolędy, przeznaczymy w tym roku na 

remont naszej świątyni.     

6. Nowy numer „Koła św. Józefa” można nabyć przed kościołem. 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele Ś†P Piotra PĘCZKA, Edwarda 

Tadeusza PIWOWARKA. Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek... 

 


