
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

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

 
 

12 stycznia 2020 r. 
 

 
1. Medalami „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” odznaczył Ks. Kardynał 

Kazimierz Nycz pełniących posługę Liturgiczną w naszej wspólnocie parafialnej: 

Czesława Manulika i Roberta Godziszewskiego. Odznaczenie Metropolita 

Warszawski wręczył tradycyjnie w Uroczystos c  Objawienia Pan skiego podczas Mszy s w. 

w Archikatedrze Warszawskiej. Wyro z nionym serdecznie gratulujemy. 

2. Nieszpory dzis  o godz. 1815 

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

dzis  na Msze s w. o  godz. 900, po Mszy s w.  spotkanie w sali s w. Jo zefa. 

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

inicjacyjną dzis  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./. 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec na spotkaniu opłatkowym dzis  o godz. 1530. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o godz. 1800. 

• Dzieci adorujące Najświętszy Sakrament na spotkaniu opłatkowym w sobotę, 

18 stycznia, o godz. 1100 w sali s w. Jo zefa. 

• Koło Misyjne na spotkaniu opłatkowym w sobotę o godz. 1530. 

• Bracia z „ Totus Tuus” na spotkaniu opłatkowym w przyszłą niedzielę o godz. 

1600. 

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: 

13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) 

ul. Deotymy 43a, 45, 49, 51, 52 

14 stycznia 2020 r. (wtorek) 

   ul. Broz ka  1a, 2a, 2b, 18 

ul. Deotymy 54, 58 

15  stycznia 2020 r. (środa) 

  ul. Batalionu AK „ Pięs c ” 1, 3, 5, 7 

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

16 stycznia 2020 r. (czwartek) 

ul. Ciołka 2, 4, 4a, 5, 15, 18, 20 

17 stycznia 2020 r. (piątek) 

ul. Andrychowska 

  ul. Astronomo w 5, 7, 9, 11 oraz  domki (4 – 14 ) 

  ul. Broz ka  ( domki: 6 – 16; 7 – 13 ) 

ul. Kaprys 

ul. Klecka 

ul. Koszycka 

ul. Księcia Janusza ( domki : 28 – 40a ) 

ul. Lędzka 

ul. Newelska 

18 stycznia 2020 r. (sobota) 

ul. Ciołka 22, 24, 26, 28, 29/31, 30, 33 

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. 

 


