
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

4 lutego 2018 r.

1. Nieszpory i procesja eucharystyczna,  dziś o godz. 1815.

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę

św. inicjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi w gór-

nym kościele. /Dzieci przynoszą świecę od chrztu św./.

3. 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 po modlitwie w Godzinie        Miłosier-

dzia.

4. Cykl katechez dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa rozpocz-

nie się w poniedziałek, 5 lutego, o godz. 2000 w sali św. Józefa.
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. Kandydaci   przygotowujący  się  do  Sakramentu  Bierzmowania spotykają  się  w

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

7. Światowy Dzień Chorego przypada w przyszłą niedzielę, Z tej racji udzielimy osobom

chorym podczas Mszy św. o godz. 1015 Sakramentu Chorych.

8. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą zakończymy w tym tygodniu. Ci wszyscy, którzy

z różnych względów zostali pominięci podczas odwiedzin kolędowych, a pragną przy-

jąć kapłana, proszeni są o zgłoszenie do zakrystii lub kancelarii do piątku włącznie. Ro-

dziny te odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 1400.

9. Program wizyty kolędowej jest następujący:



5 lutego 2018 r. (poniedziałek)
ul. Małego Franka 1, 3, 6, 8, 10, 12
ul. Ciołka 2, 5

6 lutego 2018 r. (wtorek)
ul. Ciołka 15, 18, 20, 26, 33 
ul. Radziwie 3
ul. Wawrzyszewska 11

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

10.Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi, która mieści się przy ul. Bema

róg Kasprzaka na Woli zaprasza kandydatów do klas: zerowej, pierwszej i siód-

mej na rok szkolny 2018/2019. Spotkanie informacyjne odbędzie się w sobotę 10 lu-

tego w godzinach 1000-1400 w budynku szkoły.  Więcej  informacji  można znaleźć  na

stronie internetowej szkoły: www.skarga.edu.pl.

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

12.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.
13.Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem.

14.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Wojciecha Krawca, Win-

centynę Wojsznis i Adolfa Stańczaka.  Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek ....

http://www.skarga.edu.pl/

