
                OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Na Niedzielę Chrztu Pańskiego

9 stycznia 2022
1. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na budowę kościoła                 w

Skórzewie  -  bł.  Stefana  Wyszyńskiego  jako  wotum  wdzięczności  za
nawiedzenie  Matki  Bożej  Częstochowskiej  naszej  Archidiecezji.  Bóg
Zapłać  za wsparcie tego dzieła.  

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

3. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy Świętej o
godz 18.00. 

4. Spotkanie  dla  studentów  i  młodych  pracujących  w  czwartek
o godz. 20:00 w salce przy biurze parafialnym. 

5. W piątek o godz 17.00 różaniec, a o godz 18.00 Msza Święta w intencji
zmarłych polecanych w wymieniankach rocznych. 

6. Zbiórka  dla  ministrantów  młodszych  i  kandydatów
w sobotę o 10:00.

7. Próba scholii dziecięcej w niedzielę o godz. 10.00 w salce.
8. Za tydzień zbiórka przed kościołem na misje. 
9. W każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz 19.00 zapraszamy młodych,

studentów oraz młode pary i małżeństwa na ciepłą herbatę do salki przy
biurze parafialnym.

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.  Grochowska  87,89,
91, 93

 wtorek  -  parafian  mieszkających  przy  ul.  Grochowska  127,
129,131,133,135, 137,139,141

 środa - parafian mieszkających przy ul. Poranek 3, 4, 
5,7,9,11,13,15,17,19,21

 czwartek-parafian mieszkających przy ul. Świt 38, 48, 51 i Promyk 2, 4, 
oraz ul. Rycerska bloki 12, 14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28

 piątek  -  parafian  mieszkających  przy  ul.  Marcelińska  bloki:  70,
72,74,75,76,81, 82, 83, 85

10.  W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Teresa Korczewska w 91 r. życia, zam.
Ul. Bułgarska 88, śp. Waldemar Wysocki w 45 r. życia, zam. Ul. Ognik 28, oraz
śp. Danuta Burchardt w 90 r. życia, zam. Ul. Promyk 2. Zmarłych polećmy
Bożemu miłosierdziu…. Dobry Jezu…

Wszystkim życzymy Bożej niedzieli i całego tygodnia


