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1. Z koncertem kolęd wystąpi schola dziecięca z par. S w. Michała Archanioła z 

Białej Podlaskiej dzis  podczas Mszy s w. o godz. 1130 i po jej zakon czeniu. 

2. Nieszpory dzis  o godz. 1815. 

3. 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 w 

dolnym kos ciele. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

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

spotkanie koordynatoro w. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie 

Miłosierdzia. 

5. Cykl katechez dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małz en stwa 

rozpocznie się w poniedziałek, 3 lutego, o godz. 2000 w sali s w. Jo zefa. 
6. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się we 

wtorek, 4 lutego o godz. 1945 w dolnym kos ciele. 

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

8. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotkają się na 

Mszy s w. w I piątek miesiąca, 7 lutego o godz. 1800. Przypominamy ro wniez  o 

spowiedzi dla młodziez y od godz. 1700. 

9. „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. 

10. Osoby dorosłe, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania 

zapraszamy w najbliz szą niedzielę na Mszę s w. o  godz. 900, po Mszy s w.  spotkanie 

w sali s w. Jo zefa. 



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

12. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

13. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu jest następujący: 

3 lutego 2020 r. (poniedziałek) 

ul. Radziwie 3 

ul. Zawiszy 6       

4 lutego 2020 r. (wtorek) 

ul. Banderii 2a, 4, 19 

5 lutego 2020 r. (środa) 

ul. Radziwie 5 

6 lutego 2020 r. (czwartek) 

ul. Zawiszy 12, 14 

7 lutego 2020 r. (piątek) 

ul. Zawiszy 16, 16a, 16b 

8 lutego 2020 r. (sobota) 

Kolęda na zaproszenia indywidualne 

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

1400. 

14. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą zakon czymy w tym tygodniu. Ci wszyscy, 

kto rzy z ro z nych względo w zostali pominięci podczas odwiedzin kolędowych, a 

pragną przyjąc  kapłana, proszeni są o zgłoszenie do zakrystii lub kancelarii do 

piątku włącznie. Rodziny te odwiedzimy w najbliz szą sobotę od godz. 1400. 

15. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na zakony klauzurowe. 

16. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


