
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
CHRZEST PAŃSKI – 12 stycznia 2020 r. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom za udział w Orszaku Trzech Króli, 
a zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom oraz pani Bożenie i O. Dawidowi za pomoc 
przy organizacji Orszaku. 
Ministranci dziękują parafianom za ofiary złożone podczas rozprowadzania kredy 
i kadzidła w dniu 6 stycznia. W zakrystii można jeszcze nabyd kredę. 

Dzisiaj Święto Chrztu Paoskiego. Kooczy ono okres Bożego Narodzenia. Kolędy 
tradycyjnie śpiewad będziemy do 2 lutego, tj. do Święta Ofiarowania Paoskiego. 
Przymiarki alb dzisiaj o godz. 12.20 w przykościelnej świetlicy. Obowiązuje zaliczka 50 zł. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. prowadzi Żywy Różaniec. Dzisiaj 
i  jutro w czasie różaoca odmawiana będzie Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej 
Węzły. 
Dzisiejsza składka, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, przeznaczona na budowę 
Domu Parafialnego. Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapład. 

Procesja fatimska jutro po Mszy św. wieczornej. 

Wspólnota Betesda zaprasza na kolejne spotkanie o głównych prawdach wiary. 
Konferencję nt. „Syn Boży stał się człowiekiem, umarł za krzyżu i zmartwychwstał 
dla naszego zbawienia” wygłosi w środę po Mszy św. wieczornej O. Tomasz. 

Kolędę uzupełniającą można przyjąd 22, 23 i 24 stycznia (poniedziałek, wtorek, 
środa) od godz. 16.00. Zapisy w zakrystii. 
Nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, o godz. 18.00 do św. Józefa. W piątek rano św. litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, o godz. 18.00 koronka i litania do Miłosierdzia oraz ucałowanie 
relikwii. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 
do godz. 18.45. W piątek od godz. 8.30 do godz. 17.45. 

Są jeszcze wolne miejsca Nartorekolekcje od 26 do 31 stycznia 2020 r. w Bodzanowie. 
Koszt 600 zł, w tym noclegi, transport i wyżywienie. Spotkanie organizacyjne dla 
wyjeżdżających w niedzielę za tydzieo po Mszy św. o 12.00 w kościele. 

Katechezy przedmałżeoskie w naszej Parafii będą w soboty 8 i 15 lutego od godz. 9.00 
do godz. 14.00. 16 lutego na Mszy św. o godz. 12.00 będzie zakooczenie katechez. 
Więcej informacji na stronie internetowej. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym:  Jak 
wychowad wierzące dziecko; Na czym polega zgodna z nauczaniem Kościoła ekologia; 
Dlaczego katolik nie może wierzyd we wróżby?. W Niedzieli:  Chrzest sakrament czy 
zwyczaj; Porzucił islam dla Jezusa; Jesieo życia – kolorowa czy ponura?; Dietetyk radzi: 
naturalne rozgrzewacze. Cena każdego z tygodników 6 zł. 

Do wieczności odeszli: śp. Danuta Kaźmierczak i Elżbieta Nowicka. Wieczny 
odpoczynek… 

 


