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1. Nieszpory dziś  o godz. 1815 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś  o godz. 1500 w go rnym koś ciele. 

Kolejne śpotkanie poś więcone drugiemu patronowi naśzego koś cioła 

będzie na temat: „Najbardziej owocny okreś z ycia ś w. Jana od Krzyz a”. 

Spotkanie jeśt otwarte dla wśzyśtkich. 

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

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

3. 7. Rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, 

przypada w czwartek, 23 śtycznia. 

4. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn dziś  o godz. 2000. Do udziału w śpośo b 

śzczego lny zapraśzamy Pano w: dziadko w, ojco w, męz o w, młodych 

przygotowujących śię do śakramentu małz en śtwa. Naboz en śtwo zakon czy śię 

Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

5. Osoby dorosłe, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania 

zapraśzamy w najbliz śzą niedzielę na Mśzę ś w. o  godz. 900, po Mśzy ś w.  śpotkanie 

w śali ś w. Jo zefa. 

6. Cykl katechez dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa 

rozpocznie śię w poniedziałek, 3 lutego, o godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 
7. „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. 

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

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 



10. W naszej parafii są dziś obecni przedstawiciele Katolickiego Zespołu 

Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi mającego śiedzibę przy ul. Bema na Woli. W 

śkład Ześpołu wchodzą dwa przedśzkola i Szkoła Podśtawowa. Szkoła  zapraśza 

kandydato w na rok śzkolny 2020/2021 do klaś: zerowej, pierwśzej i śio dmej. Po 

Mśzy ś w. przed koś ciołem będą rozdawane ulotki z zaprośzeniem na dzien  otwarty 

25 śtycznia.  

11. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jeśt naśtępujący: 

20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) 

`  ul. Księcia Janusza 8/14, 17, 16/22, 23, 19/31, 37, 42 

21 stycznia 2020 r. (wtorek) 

ul. Księcia Janusza 41/43, 44 

22  stycznia 2020 r. (środa) 

ul. Księcia Janusza 62 

23 stycznia 2020 r. (czwartek) 

ul. Księcia Janusza 15 

ul. Łacińska 2, 4, 6  

24 stycznia 2020 r. (piątek) 

ul. Łacińska - domki 

ul. Roman śka 1 i domki 

ul. Traktorzystki 13 i domki 

ul. Ulrychowska 26 i domki (30, 32, 34 ) 

25 stycznia 2020 r. (sobota) 

ul. Małego Franka 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10, 12 

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

1400. 

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

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł.  ( podroz ał 

od śtycznia o 1 zł.) pluś dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz 

miniśtrancki. 

13. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Jolantę Chabiuk i 

Annę Stanisławską. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek ..... 

 

 

 


