
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „A”

29 stycznia  2017 r.

1. Nieszpory  dziś o godz. 1815.

2. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. wraz z rodzicami spotykają

się dziś na Mszy św. o godz. 1130.

3. Schola „Promyki Miłosierdzia” z parafii św. Szczepana, prowadzona przez s. Wirgi-

nettę, wystąpi dziś z koncertem kolęd podczas Mszy św. o godz. 1015 i 1130. Po Mszach

św. Za dobrowolną ofiarę można nabyć płytę  z nagraniami zespołu.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

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

5. Święto Ofiarowania Pańskiego zwane w polskiej tradycji  pod nazwą Matki Bo-

skiej Gromnicznej przypada w czwartek. Msze św. z poświęceniem gromnic o godz.

630, 715, 800, 900,  1800 i 1900. Taca z tego dnia przeznaczona jest na zakony klauzurowe.

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

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

7. Katolicki tygodnik „Niedziela” będzie rozprowadzany przez ministrantów po Mszach

św. przy wyjściu z kościoła począwszy od przyszłej niedzieli. Do tygodnika będzie dołą-

czona parafialna wkładka „ Koło niedzieli”.

8. Kandydaci   przygotowujący  się  do  Sakramentu  Bierzmowania spotykają  się  w

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

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu.  Osoby zainteresowane zapraszamy do

zakrystii.

10.Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na sfinansowanie nowych konfesjonałów.

11.Program  kolędy w tym tygodniu jest następujący:
30 stycznia 2017 r. ( poniedziałek)

ul. Radziwie 7

31 stycznia 2017 r.  ( wtorek ) 

ul. Św. Stanisława 6

ul. Wawrzyszewska 9

ul. Księcia Janusza 42

ul. Małego Franka 4

Odwiedziny kolędowe rozpoczniemy od godz. 1600.



12.Wizytę duszpasterską zwaną kolędą zakończymy 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.

13.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Zdzisława 

Pieńkowskiego, Leona Zielińskiego, Teresę Skolimowską  . Pamiętajmy o nich w 

naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek....


