
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAN SKIEGO - S WIĘTO S WIĘTEJ RODZINY:  
JEZUSA MARYI I JO ZEFA ROK „A" 29 grudnia 2019 r. 

 

 

1. Na koncert kolęd w wykonaniu kwintetu dętego FAVORI z solistami 
zapraszamy o godz. 1800  

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 
• Rada Parafialna i Kolegium Katechetyczne na spotkaniu opłatkowym 
dzis  o godz. 1900. 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy s w.   
spotkanie koordynatoro w. 

3. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego we 
wtorek o godz. 1900. Tego dnia kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

4. Nowy Rok rozpoczynamy w s rodę, w Uroczystos c  S więtej Boz ej Rodzicielki 
Maryi. Porządek naboz en stw niedzielny. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 
wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją po 
Mszy s w. o godz. 1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 

7. Na koncert kolęd w wykonaniu solistki Anny Marii Adamiak z 
towarzyszeniem organo w zapraszamy w przyszłą niedzielę, 5 stycznia, o 
godz. 1800. W tym dniu podczas Mszy s w. ks. Ryszard Halwa, pallotyn, 
wygłosi okolicznos ciowe kazania. Po Mszach s w. moz na będzie nabyc  
kalendarze i miesięcznik „Moja Rodzina”, a takz e wesprzec  materialnie 
fundację „Obrony z ycia” 

8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąc  
podpisując deklarację wyłoz oną przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ona na 
trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. 
Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięcznos ci i dziękczynienia za 
Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najs więtszego 
Sakramentu w naszej s wiątyni. Podpisane deklaracje moz na przynosic  do 
zakrystii, bądz  pozostawic  na kto ryms  z bocznych ołtarzy w kos ciele. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
10. Są wolne intencje Mszy św. w styczniu rano. Osoby zainteresowane 
zapraszamy do zakrystii. 

11. Ks. Artur organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 18 do 25 
maja 2020 roku. Program i więcej informacji wyłoz one są na stolikach przy 
wyjs ciu z kos cioła, zapisy w zakrystii u ks. Artura. 

12. Parafialny dodatek do „Niedzieli” – „Koło Niedzieli” rozprowadzają 
ministranci przy wyjs ciu z kos cioła. 



 

13. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jest następujący: 

  

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) 

  ul. Obozowa  81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,  95 

   ul. Majakowskiego  3, 4, 6, 8 

  ul. Szałka 4, 6 

  ul. Przy Lasku 8    

2 stycznia 2020 r. (czwartek) 

  al. Prymasa Tysiąclecia 137, 139/143, 145/149, 151   

3  stycznia 2020 r. (piątek) 

  ul. Dobiszewskiego 1, 2, 3, 5 

  ul. Magistracka 22, 24, 24a 

  al. Prymasa Tysiąclecia 139a, 153, 155     

     4 stycznia 2020 r. (sobota) 

  ul. Bolecha (2-96 ; 23-67 domki) 

  ul. Dahlberga, Dalibora, Dobrogniewa 

  ul. Obozowa  ( 84-116 domki) 

  ul. Przy Lasku 1, 6 

  

  Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w 

soboty od godz. 1400. 

 

 

 

 

 

 

 


