
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA  ROK „C” 
S WIĘTO CHRZTU PAN SKIEGO 

13 stycznia  2019 r. 
 

1. Nieszpory,  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 Mśzy ś w. śpotkanie z rodzicami i dziec mi w go rnym 

koś ciele. /Dzieci przynośzą ś wiecę od chrztu ś w./. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

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

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800.  

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 1500 w go rnym 

koś ciele. Temat śpotkania: „Dwoje ś więtych – Tereśa i Jan”. 

4.  „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. 

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

6. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie rano i wieczorem. Ośoby 

zaintereśowane zapraśzamy do zakryśtii. 

7. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jeśt naśtępujący:  
 

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) 

ul. Księcia Janusza 62 

  ul. Magistracka 27 

15 stycznia 2019 r. (wtorek) 

   ul. Górczewska 100, 106, 108, 116, 116a, 118, 120, 120a, 122, 122a, 122b 

16  stycznia 2019 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. Łacińska 4, 6 

ul. Łacin śka - domki 

 ul. Roman śka – domki 

17 stycznia 2019 r. (czwartek) 

ul. Górczewska 94/96, 94a 

  ul. Księcia Janusza 8/14, 16/22 

  ul. Małego Franka 1a, 3a, 5, 5a, 9 

18 stycznia 2019 r. (piątek) 

  ul. Czorsztyńska 2 

  ul. Ringelbluma 2 

  ul. Górczewska 84/86, 88, 88a 

ul. Łacińska 2 

19 stycznia 2019 r. (sobota) 

ul. Zawiszy 16a 

  ul. Przy Lasku 1 

ul. Księcia Janusza 41/43   

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

8. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na spłatę kolejnej raty za nowe schody do 
kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dziękujemy wszystkim, którzy 
dokonali indywidualnych wpłat i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych 
ofiar na ten cel. 

9. Katolickie Publiczne Przedszkole „Kwiatki św. Franciszka” otwiera filię przy ul. 
Dzielnej  11a. Dyrekcja Przedśzkola śerdecznie zapraśza na dzien  otwarty w śobotę 19 
śtycznia od godz. 1000 do 1400.  

10. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

11. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Janinę Barbarę Nowak. 

Pamiętajmy o niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 


