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1. Na koncert kolęd w wykonaniu solistki Anny Marii Adamiak z towarzyszeniem 

organo w zapraszamy dzis  o godz. 1800. Na dzisiejszych 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” 

2. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada jutro. Porządek naboz en stw niedzielny. 

Po kaz dej Mszy s w. pos więcenie kadzidła i kredy, kto rą po z niej oznaczymy drzwi 

naszych domo w. Taca z tego dnia przeznaczona jest na misje. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Franciszkański Zakon Świeckich dzis  o godz. 1700. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament na spotkaniu opłatkowym w sobotę o  godz. 

1000 w domu parafialnym. 

4. Osoby dorosłe, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania zapraszamy 

w najbliz szą niedzielę na Msze s w. o  godz. 900, po Mszy s w.  spotkanie w sali s w. Jo zefa. 

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

inicjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy s w. spotkanie z rodzicami i 

dziec mi w go rnym kos ciele. /Dzieci przynoszą s wiecę od chrztu s w./. 

6. „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. 

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

8. Są wolne intencje Mszy św. w styczniu rano i wieczorem. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 



9. 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. 

10. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jest następujący: 

     

7 stycznia 2020 r. (wtorek) 

  ul. Magistracka 25, 26a, 27, 29, 31 

 ul. Ożarowska 2/32, 61, 75 

 

8  stycznia 2020 r. (środa) 

 ul. Czorsztyńska 2, 2a, 4, 8 

 ul. Ożarowska 59, 77, 79 

 

9 stycznia 2020 r. (czwartek) 

ul. Czorsztyńska 10, 10a, 12 

  ul. Raszei 1/3 

ul. Ks. Jana Sitnika  1, 2, 3, 4, 6 

 

10 stycznia 2020 r. (piątek) 

 ul. Deotymy 46,48 

 ul. Raszei 2, 4, 5, 6, 8 

 ul. Ringelbluma 2, 3 

  

11 stycznia 2020 r. (sobota) 

ul. Deotymy 7/9, 11/13, 15/17, 19/21, 37(szkoła), 43 

  

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

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

rozprowadzają dzis  ministranci po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł.  ( podroz ał od 

stycznia o 1 zł.) plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz 

ministrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Andrzeja 

Taczanowskiego i Andrzeja Jacórzyńskiego Pamiętajmy o nich w naszych 

modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 


