
                OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Na 2 Niedzielę Zwykłą

16 stycznia 2022

1. Dziś  przed  kościołem  zbiórka  do  puszek  na  MISJE.   Bóg  Zapłać  za
wsparcie misjonarzy i dzieł które prowadzą. 

2. Od  poniedziałku  do  soboty  Msza  Święta  wieczorna  o  godz  18.00,
a w niedzielę o godz 19.00.

3. Spotkanie dla ministrantów starszych w poniedziałek o godz 20.00. 
4. W wtorek z racji 18 dnia miesiąca Msza Święta o godz 18.00 w intencji

Ruchu Szensztackiego a o godz 17.30 adoracja. 
5. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy Świętej o

godz 18.00. 
6. Spotkanie  dla  studentów  i  młodych  pracujących  w  czwartek

o godz. 20:00 w salce przy biurze parafialnym. 
7. W piątek dzień babci a w sobotę dzień dziadka. Zapraszamy do kościoła

na modlitwę za nasze kochane babcie i dziadków. 
8. Za  tydzień  IV  niedziela  miesiąca  w  naszej  parafii  tzw.  Niedziela

remontowa. 
9. Kochani  przypominamy,  że  w  kościele  obowiązuje  nakaz  noszenia

prawidłowo założonych maseczek. Jeżeli ktoś zapomniał to są wyłożone
w kruchcie na stoliku. Od środy będą 2 nowe dozowniki do dezynfekcji
bezdotykowej. 

10. Zapraszamy  parafian  do  naszego  kościoła  na  kolędę.
Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz 19.00, 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. 
Zapraszamy w tym tygodniu: 

  poniedziałek - parafian mieszkających przy  ul.  Marcelińskiej  bloki  87,
89, 91

 wtorek - parafian mieszkających przy ul. Ognik 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,20
 środa - parafian mieszkających przy ul. Ognik 9, 11, 13, 

15,24,26,28,30,32, 34,36,38
 czwartek-parafian mieszkających przy ul. Bułgarska bloki: 

76,78,80,86,88,90, 92,94,96,98,100,102,104,
 piątek  -  parafian  mieszkających  przy  ul.  Bułgarska  bloki:

106,108,110,112, 114,116,118,120, 122,124,
10.  W tym tygodniu  odeszli  do  Pana:  śp.  Józef  Kirylczuk w 91 r.  życia,  zam.

Ul.  Bułgarska  134,  śp.  Krzysztof  Zieliński  w  68  r.  życia,  zam.
Ul.  Marcelińska  72,  oraz  śp.  Stanisław  Simiński  w  71  r.  życia,  zam.
Ul. Bukowska 134. Zmarłych polećmy Bożemu miłosierdziu…….Dobry Jezu…

Wszystkim życzymy Bożej niedzieli i całego tygodnia


