
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B” 
14 stycznia  2018 r. 

 

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.  

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530. 

 Bracia z „Totus Tuus” dziś o godz. 1600. 

 Wspólnota Krwi Chrystusa i Rodzina Radia Maryja na spotkaniu opłatkowym 

w sobotę po Mszy św. o godz. 800.  

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530. 

3. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując 

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach 

modlitwy 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. 

4. Artyści Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wraz z przyjaciółmi będą śpiewać 

kolędy dziś, w czasie i po Mszach św. o godz. 1015, 1130 i 1300. Po liturgii przy wyjściu z 

kościoła będzie można wziąć udział w minikiermaszu, z którego dochód przeznaczony 

jest na pomoc w leczeniu chorej na białaczkę Marty. 

5. Na koncert kolęd w wykonaniu Lory Szafran zapraszamy w przyszłą niedzielę, 21 

stycznia, o godz. 1800. 

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

7. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jest następujący: 
 
15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) 

ul. Księcia Janusza 62,  i ( 66 – domek ) 
  ul. Magistracka 27 
 
16 stycznia 2018 r. (wtorek) 

   ul. Górczewska 100, 106, 108, 116, 116a, 118, 120, 122, 122a, 122b 
  al. Księcia Janusza 15 
 
17  stycznia 2018 r. (środa) 
  ul. Księcia Janusza 23, i ( domki : 28 – 40a ) 
  ul. Astronomów ( domki : 4 – 14 ) 
  ul. Brożka  ( domki: 6 – 16; 7 – 13 ) 
  ul. Zawiszy 6 
  ul. Górczewska 120a 
  ul. Łacińska 4, 6 



2, 6 
18 stycznia 2018 r. (czwartek) 

ul. Górczewska 94/96, 94a 
  ul. Księcia Janusza 8/14, 16/22 
  ul. Małego Franka 5, 5a, 9 
  ul. Przy Lasku 1 
 
19 stycznia 2018 r. (piątek) 
  ul. Czorsztyńska 2 
  ul. Ringelbluma 2 
  ul. Górczewska 84/86, 88, 88a 
 
20 stycznia 2018 r. (sobota) 

ul. Zawiszy 16a 
  ul. Małego Franka  1a, 3a 
  ul. Łacińska 2 i domki 

 ul. Romańska – domki 
 

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

8. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

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

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 
9. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem. 

 

 
 
 
 
 
 
 


