
                OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Na 2 Niedzielę po Bożym Narodzeniu 

2 stycznia 2022
1. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas. Bóg Zapłać za gest

miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy. 
2. Od poniedziałku do soboty Msza Święta wieczorna o godz 18.00, a w

niedzielę o godz 19.00.
3. Jutro Msza Święta o godz 18.00 w intencji Wspólnoty Żywego Różańca,

oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.  
4. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy świętej o

godz 18.00. 
5. W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte jak

w każdą niedzielę. Przed mszą będzie można zaopatrzyć się w
kredę i  kadzidło, a ofiary zostaną przeznaczone na wakacyjny
obóz  ministrancki.  W  tym  dniu  gościć  będziemy  misjonarza
Oblata, który będzie głosił Słowo Boże, a po Mszach Świętych
rozprowadzał kalendarze misyjne. 

6.  W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota.
7.  Spowiedź dla  dzieci  w piątek od godz 16.30 a Msza Święta  o  godz

17.00. Zapraszamy dzieci z rodzicami.
8. Spowiedź dla starszych i młodzieży od godz 17.00 do 18.00.
9. W sobotę nabożeństwo wynagradzające ku. Czci Matki  Bożej po Mszy

Świętej o godz 8.00, a różaniec o godz 7.30.
10. W sobotę od godz 9.30 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą.
11. Za tydzień zbiórka przed kościołem na budowę nowego kościoła w

Skórzewie. 
12. Od 1  stycznia  zmieniły  się  godziny  otwarcia  biura  parafialnego.

Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 
13. Od jutra rozpoczynamy kolędę. Zapraszamy do naszego kościoła

na  godz  19.00.  Rozpoczniemy  Mszą  Świętą  w  intencji  zaproszonych
parafian, następnie słowo proboszcza i wspólne kolędowanie. Ofiarę z
tegorocznej  kolędy,  którą  będzie  można  złożyć  do  skrzynki  przy
ambonce  pragniemy  przeznaczyć  na  ogrzewanie  i  prowadzone  prace
remontowe. Plan kolędy jest  wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej naszej parafii. 
Zapraszamy w tym tygodniu: 

  poniedziałek -  parafian mieszkających przy  Ul.  Swoboda domki
oraz bloki ul. Swoboda

 wtorek  -  parafian  mieszkających  przy  Ul.  ul.  Bukowska  blok:
116,118,120,122, 124, 130,132,134,136, 138,140

 środa - parafian mieszkających przy ul. ul. Modra – wszystkie bloki 
ul. Modra, oraz ul. Jesienna bloki: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20

 piątek  -  parafian  mieszkających  przy  ul.  ul.  Jesienna  bloki:
21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

10.  W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Katarzyna Kado w 59 r. życia, zam. Ul.
Jesienna 19, śp. Pelagia Tecław w 86 r. życia, zam. Ul. Ognik 2, oraz śp. Jerzy
Rzeczkowski w 70 r. życia, zam. Ul. Poranek 3. Zmarłych polećmy Bożemu
miłosierdziu…. Dobry Jezu…

Wszystkim życzymy Bożej niedzieli i całego tygodnia


