
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

DRUGA  
NIEDZIELA ZWYKŁA  

ROK „C” 
 

 
 

16 stycznia 2022 r. 
 

1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Koło Misyjne w śobotę o godz. 1400. 

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

koś ciele. Temat śpotkania: „Kaz da czynnoś c  jeśt okazją by wyruśzac  

ku Bogu”. 

• Bracia z „Totus Tuus” na śpotkaniu opłatkowym dziś  o godz. 1700. 

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

godz. 1800. 

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

chrześcijańskiego przez mężczyzn w ś rodę, 19 śtycznia o godz. 2000. 

Naboz en śtwo zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

4. Nabożeństwo do św. Rity, o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta w śobotę,  22 śtycznia o godz. 2000. Naboz en śtwo 

zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.  

5. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi mająca siedzibę przy 

kościele św. Stanisława Biskupa /róg ul. Bema i Kasprzaka/ na Woli zaprasza 

kandydatów do klas: zerowej i pierwszej na rok szkolny 2022/2023. 

Spotkanie informacyjne odbędzie śię w śobotę 22 śtycznia w godzinach 1000-1400 

w budynku śzkoły. 

6. 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. 



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

8. 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: 

17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) 

ul. Deotymy 46,48 

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

 ul. Ringelbluma 2, 3 
 

18 stycznia 2022 r. (wtorek) 

ul. Andrychowska 

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

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

ul. Kaprys 

ul. Klecka 

ul. Koszycka 

ul. Księcia Janusza ( domki : 28 – 40a ) i 37 

ul. Lędzka 

ul. Newelska 
 

19  stycznia 2022 r. (środa) 

ul. Ciołka 22, 24, 26, 29/31 

20 stycznia 2022 r. (czwartek) 

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

21 stycznia 2022 r. (piątek) 

 ul. Księcia Janusza 41/43, 44 
 

22 stycznia 2022 r. (sobota) 

 ul. Siedzikówny  „Inki” dawna 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. 

9. 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.  

10.  W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Jadwigę 

Rojewską i Mariana Jarocińskiego. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek … 


