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1. Z koncertem kolęd i pastorałek występuje dziś 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. 

2. Nieszpory dziś o godz. 1815. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Dzieci z klas II wraz z rodzicami dziś na Mszy św. inicjacyjnej o godz. 1130.  

Po Mszy św. spotkanie w górnym kościele; 

 III Zakon św. Franciszka dziś o godz. 1530; 

 Wspólnota „Magnificat” zaprasza na spotkanie z prof. Zenonem Ziółkowskim  

w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800; 

 Studenci w ramach Duszpasterstwa Akademickiego we środę o godz. 2000; 

 Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania w przyszłą 

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

4. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas każdej 

Mszy św. i po południu od godz. 1700.  

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: 

3 lutego 2014 r. (poniedziałek) ul. Radziwie 7 

 

4 lutego 2014 r. (wtorek)  ul. Brożka 18 

    ul. Ciołka 5, 18, 20 

    ul. Romańska 1 

 

5 lutego 2014 r. (środa)  ul. Radziwie 5 

     ul. Małego Franka 6, 8, 10, 12 



Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600. Ofiary, tradycyjnie 

składane z okazji kolędy, przeznaczymy w tym roku na remont naszej świątyni.     

6. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą kończymy w tym tygodniu. Ci wszyscy, którzy  

z różnych względów zostali pominięci podczas odwiedzin kolędowych, a pragną przyjąć 

kapłana, proszeni są o zgłoszenie do zakrystii lub kancelarii do piątku włącznie. Rodziny 

te odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 1400. 

7. Organizowana jest pielgrzymka parafialna do Płocka 22 lutego. Zapisy w księgarni. 

8. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na remont kościoła. 

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

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele Ś†P Janinę JAPTOK, 

Małgorzatę POCHORSKĄ. Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek... 

 


