
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 stycznia 2020 r. 

Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających na Nartorekolekcje dzisiaj po Mszy św. o 12.00 
w kościele. 
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i orędziem ewangelizacyjnym w kościele Św. Maksymiliana 
Kolbego przy ul. Czereśniowej w poniedziałek o godz. 18.00. 
Modlitwę różaocową każdego dnia oprócz środy i piątku przed wieczorną Mszą św. prowadzi 
Żywy Różaniec. 
Dzieo Babci przypada we wtorek, a Dzieo Dziadka w środę. Naszym seniorom życzymy 
błogosławieostwa Bożego, opieki Matki Bożej, świętych Anny i Joachima oraz zdrowia i radości 
z  wnuków. 

Stowarzyszenie Świętego Eugeniusza de Mazenoda zaprasza seniorki do Przystani za Wartą na 
Dzieo Pięknej Babci, we wtorek od godz. 17.00 do 19.00. W programie: usługi fryzjerskie, 
malowanie paznokci, masaże, porady dietetyczki i poczęstunek.  

32. rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty przypada w środę. Módlmy się 
o rychłą beatyfikację wieloletniego pasterza naszej diecezji. 

Wspólnota Betesda zaprasza na spotkanie o głównych prawdach wiary. Konferencję nt. „Syn 
Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia” wygłosi 
w  środę po Mszy św. wieczornej O. Tomasz. 
Kolędę uzupełniającą można przyjąd 21 stycznia (wtorek – jeden kapłan), 22 i 23 stycznia (środa 
i czwartek – po trzech kapłanów) od godz. 16.00. Zapisy w zakrystii. 
204. rocznica założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M.N. przypada w sobotę. 
Pamiętajmy w modlitwie o byłych i obecnych duszpasterzach oraz Misjonarzach Oblatach M.N. 
Msza św. w intencji rodziców po stracie Dziecka także w sobotę o godz. 18.30. 

Składka inwestycyjna w przyszłą, ostatnią niedzielę miesiąca, przeznaczona będzie na budowę 
domu parafialnego - Domu Pokuty. Za dotychczas wszystkie złożone ofiary, zwłaszcza na 
kolędzie, serdecznie dziękujemy. Bóg zapład. 
Nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 
18.00 do św. Józefa. W piątek rano 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 
wieczora. W piątek od godz. 8.30 do wieczora. 

Nie ma już miejsc na katechezy przedmałżeoskie w naszej parafii.  
W zakrystii można nabyd gromnice po 10 zł. Matki Bożej Gromnicznej przypada jak co roku 2 lutego. 

Krajowa Izba Kominiarzy przypomina o konieczności czyszczenia i kontrolowania przewodów 
kominowych oraz zachęca do instalacji w domach czujników tlenku węgla i dymu, które mogą 
uratowad zdrowie i życie mieszkaoców. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Skąd się bierze pokój 
serca oraz dlaczego warto tracid czas na adoracji Najświętszego Sakramentu? Maryja mieszka 
w Starej Wsi; Przepis na doskonały domowy chleb. W Niedzieli: Jednośd chrześcijan; Z czym walczy 
papież Franciszek; Święty domek z Nazaretu; Jak prad w domu puchową odzież. Cena każdego 
z tygodników 6 zł. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 

Do wieczności odeszli: śp. Adam Makowski, Andrzej Roguszka i Andrzej Kruszakin. Msza 
pogrzebowa za śp. pana Andrzeja Kruszakina zostanie odprawiona w naszym kościele we wtorek 
o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek… 

 


