
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAN SKIEGO „C” 
S WIĘTO S WIĘTEJ RODZINY:  JEZUSA MARYI I JO ZEFA 

 

30 grudnia 2018 r. 
 

 

1. Nieszpory  dziś  o godz. 1815. 

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

3. Nowy Rok rozpoczynamy we wtorek, w Uroczyśtoś c  S więtej Boz ej Rodzicielki Maryi. 

Porządek naboz en śtw niedzielny. 

4. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś wśzyśtkich 

Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

5. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. o godz. 

1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 

6. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w.   śpotkanie 

koordynatoro w. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament na śpotkaniu opłatkowym w śobotę, 5 śtycznia, 

o  godz. 1000 w domu parafialnym. 

7. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada w przyśzłą niedzielę. Po kaz dej Mśzy ś w. 

poś więcenie kadzidła i kredy, kto rą po z niej oznaczymy drzwi naśzych domo w. Taca z 

tego dnia przeznaczona jeśt na miśje. 

8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując 

deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji 

Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do 

zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

10. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaintereśowane zapraśzamy 

do zakryśtii. 

11. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jeśt naśtępujący:  
2 stycznia 2019 r. ( środa) 

  ul. Ringelbluma 3 

  ul. Ks. Jana Sitnika 4 

  ul. Ożarowska 75 

  ul. Deotymy 43a 

  ul. Szałka 4, 6 



3  stycznia 2019 r. (czwartek) 

  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 2019 r. (piątek) 

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 2019 r. (sobota) 

  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 

 

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

12. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody do 

kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy poczuwają się do 

comiesięcznych ofiar na ten cel. 

13. Parafialną wkładkę „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. za 

dobrowolną ofiarę na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

 

 

 


