
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:  JEZUSA MARYI I JÓZEFA
31 grudnia  2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.

2. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego dziś o godz. 1900.

3. Nowy Rok rozpoczynamy jutro, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Porzą-

dek nabożeństw niedzielny.

4. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modli-

twy  adoracyjnej  raz  w miesiącu  w kaplicy  M.B.  Częstochowskiej,  będącej  wyrazem

wdzięczności  i  dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej,  całodobowej adoracji

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić

do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu.  Spowiadamy podczas wszyst-

kich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

6. Z racji  pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. o

godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

7. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada w sobotę.  Porządek nabożeństw nie-

dzielny.  Po każdej  Mszy św.  poświęcenie kadzidła i  kredy,  którą później  oznaczymy

drzwi naszych domów. Taca z tego dnia przeznaczona jest na misje.

8. Jasełka w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 225 będziemy mogli po-

dziwiać w Uroczystość Objawienia Pańskiego, w sobotę, 6 stycznia podczas Mszy św. o

godz. 1130.

9. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się przy-

szłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

10. Koncert Chóru z Ukrainy w przyszłą niedzielę, 7 stycznia o godz. 1800. Podczas Mszy

św. tego dnia chórzyści zaprezentują parafianom swój repertuar, a po Mszach św. przy

wyjściu z kościoła będzie można nabyć płyty z nagraniami chóru i złożyć ofiarę na jego

misyjną i ewangelizacyjną działalność.

11.Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

12.Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jest następujący:
2 stycznia 2018 r. ( wtorek)

ul. Bolecha (2-96 ; 23-67 domki)

al. Prymasa Tysiąclecia 139/143



ul. Czorsztyńska 2a

ul. Ks. Jana Sitnika 3 

ul. Deotymy 46, 48

ul. Batalionu „Pięść” 5, 7

3  stycznia 2018 r. (środa)

ul. Dobiszewskiego 1, 2

ul. Ożarowska 59

ul. Magistracka 26a, 29

ul. Raszei 1/3, 5, 6, 8

al. Prymasa Tysiąclecia 153, 155

4 stycznia 2018 r. (czwartek)

ul. Obozowa 56, 60

ul. Deotymy 7/9

ul. Przy Lasku 6

ul. Magistracka 31

ul. Ks. Jana Sitnika 2

ul. Astronomów 5, 7, 9, 11

ul. Deotymy 11/13

5 stycznia 2018 r. (piątek)

ul. Przy Lasku 8

ul. Magistracka 22, 24

ul. Dobiszewskiego 3, 5

ul. Batalionu „ Pięść” 1, 3

ul. Brożka 1a, 2a, 2b

 Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 1400.

13.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

14.Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

15.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele  śp. Krzysztofa Jerzego Tra-

czyka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ....


