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1. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś  o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Rada Parafialna i Kolegium Katechetyczne na śpotkaniu 

opłatkowym dziś  po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy 

ś w.   śpotkanie koordynatoro w. 

3. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada w czwartek. Porządek naboz en śtw 

niedzielny. Po kaz dej Mśzy ś w. poś więcenie kadzidła i kredy, kto rą po z niej 

oznaczymy drzwi naśzych domo w. Taca z tego dnia przeznaczona jeśt na miśje. 

4. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

5. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

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

7. Pomimo pandemii pragniemy podtrzymać tradycję wizyty kolędowej i 

spotkać się z rodzinami całej wspólnoty parafialnej, aby przez chwilę 

pomodlić się i porozmawiać. Program kolędy w najbliz śzym tygodniu jeśt 

naśtępujący: 



3  stycznia 2022 r. (poniedziałek) 

 ul. Dobiszewskiego 1, 2, 3, 5 

 ul. Magistracka 22, 24, 24a 

 al. Prymasa Tysiąclecia 139a, 153, 155 

 

4 stycznia 2022 r. (wtorek) 

ul. Czorsztyńska 10, 10a, 12 

  ul. Raszei 1/3 

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

 

5 stycznia 2022 r. (środa) 

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

 ul. Ożarowska 2/32, 61, 75 

 

7  stycznia 2022 r. (piątek) 

 ul. Czorsztyńska 2, 2a, 4, 8 

 ul. Ożarowska 59, 77, 79 

 

8 stycznia 2022 r. (sobota) 

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

 ul. Dahlberga, Dalibora, Dobrogniewa 

 ul. Obozowa  ( 84-116 domki) 

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

1400. 

8. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 8 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

9.  W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Irenę Gajdę, 

Franciszka Toneckiego, Tadeusza Oleksiaka i Janinę Kuleszę. Pamiętajmy o 

nich w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 

 

 

 


