
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7 stycznia  2018 r.

1.  Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” odznaczył Ks. Kardynał Ka-

zimierz Nycz naszego Parafianina, Pana Ryszarda Krzysztofa Wojciechowskiego,

wieloletniego dyrektora  XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila

Norwida. Odznaczenie Metropolita Warszawski wręczył tradycyjnie w Uroczystość Ob-

jawienia Pańskiego podczas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej. Serdecznie gratu-

lujemy.

2. Koncert Chóru z Ukrainy dziś o godz. 1800. Podczas Mszy św. chórzyści zaprezentują

parafianom swój repertuar, a po Mszach św. przy wyjściu z kościoła będzie można na-

być płyty z nagraniami chóru i złożyć ofiarę na jego misyjną i ewangelizacyjną działal-

ność.

3. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś  po

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

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Franciszkański Zakon Świeckich dziś o godz. 1600.

 Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę o godz. 1000.

 Bracia z „ Totus Tuus” w przyszłą niedzielę o godz. 1600.

5. „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.

6. Zespół Wokalno-Instrumentalny Teatru Wielkiego i Opery Narodowej będzie śpie-

wać kolędy w przyszłą niedzielę, 14 stycznia, w czasie i po Mszach św. o godz. 10 15, 1130

i 1300. Po liturgii przy wyjściu z kościoła będzie można nabyć płyty CD z repertuarem

zespołu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc w leczeniu chorej na bia-

łaczkę Marty.

7. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.



8. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jest następujący:

8 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
al. Prymasa Tysiąclecia 151
ul. Ciołka 28, 30
ul. Ożarowska 77, 79
ul. Obozowa 61

9 stycznia 2018 r. (wtorek)
ul. Deotymy 58
ul. Dahlberga, Dalibora, Dobrogniewa
ul. Obozowa  ( 84-116 )
ul. Ożarowska 2/32
ul. Magistracka 24a
al. Prymasa Tysiąclecia 137, 139a

10  stycznia 2018 r. (środa)
ul. Księcia Janusza 17
ul. Raszei 2, 4
ul. Ks. Jana Sitnika  1
ul. Bielskiego 2, 6

11 stycznia 2018 r. (czwartek)
ul. Deotymy 15/17
ul. Bielskiego 4, 5, 8
al. Prymasa Tysiąclecia 145/149

12 stycznia 2018 r. (piątek)
ul. Ciołka 4, 4a
ul. Czorsztyńska 8, 10, 10a, 12
ul. Magistracka 25
ul. Górczewska 82

13 stycznia 2018 r. (sobota)
ul. Obozowa 63/65
ul. Deotymy 19/21, 37(szkoła)
ul. Ciołka 22, 24
ul. Ulrychowska ( domki: 30, 32, 34 )
ul. Koszycka
ul. Traktorzystki (domki )  i 13

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

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

11.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Franciszka Nowaka, Wan-

dę Wardzińską i Helenę Solis. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny od-

poczynek .....


