
Ogłoszenia duszpasterskie 
 Niedziela – Chrzest Pański – 10 stycznia 2016 roku. 

 

1. Msze św. według ustalonego planu a biuro parafialne ze względu na kolędę czynne 

będzie w tym tygodniu we wtorek, czwartek i sobotę przedpołudniem od 10 do 12.  

 

2. Dzisiaj po Mszy św. o g. 15,30 bardzo serdecznie zapraszamy na koncert kolęd  

w wykonaniu zespołu dziecięco – młodzieżowego „Chludowianie” z Chludowa.  

 

3. Dzisiaj o g. 16,00 spotkanie opłatkowe dla Róży Rodziców.              

 

4. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19.00 Msza św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań.           

 

5. W piątek we Mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z Oazy Domowego K-ła.   

 

6. W przyszłą niedzielę w starym biurze parafialnym zbierać będziemy ofiary od członków 

Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni. 

 

7. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00.  

    Katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00                              

 

8. W tym tygodniu z kolędą przyjdziemy na ul. Bukowską i Płomienną:  

 

- poniedziałek – 11. I.16 r.  -  ul. Bukowska nr 124 oraz 130 abc 

  

- wtorek            - 12. I. 16 r.  -  ul. Bukowska nr 130 def oraz 132 abc  

  

- środa              - 13. I. 16 r.   -  ul. Bukowska nr  132 def oraz 134 abc 

  

- czwartek        - 14. I. 16 r.   -  ul. Bukowska nr 134 def oraz 136 138 140 

  

- piątek             - 15. I. 16 r.   -  ul. Płomienna nr 3 abc oraz 5 abc  

  

- sobota            - 16. I. 16 r.    -  ul. Płomienna nr 7 abc oraz 9 abc  

  

- poniedziałek  - 18. I. 16 r.     -  ul. Płomienna nr 11 abc oraz 13 a     
  

 

9. W „Przewodniku Katolickim” – jak postawę wobec zmian, które zaszły po 25 

października, wskazuje mi Ewangelia? – w numerze blok tekstów o relacjach katolików  

z polityką; 160 mln w 2016 r. – w jaki sposób państwo będzie finansowało działalność 

kościoła oraz adresy pilnie strzeżone – reportaż o tzw. „mieszkaniach wspieranych, 

prowadzonych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Dzięki 4 mieszkaniom już ponad  

50 osób wyszło z problemu bezdomności.    

   

 

 Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Janina Vogt  -  ul. Jesienna  l. 59 

+ Jan Nojman – ul. Marcelińska  l. 85 

+ Henryk Witczak – ul. Grochowska  l. 83  


