
 NIEDZIELA – CHRZEST PAŃSKI 

    07.01.2018 
 

 

 

1. Dzisiaj w liturgii Kościoła przeżywamy święto Chrztu Pańskiego oraz zakończenie 

okresu Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się okres zwykły. 

2. Członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz Wszystkich należących do grup 

duszpasterskich naszej parafii zapraszamy na wspólne spotkanie opłatkowe dzisiaj 

o godz. 16:00 w Sali Karmelitańskiej. 

3. W przyszłą niedzielę, 14 stycznia, przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 

W naszej parafii po Mszy św. o godz. 12:30 w Sali Karmelitańskiej wystąpi Zespół 

Lusowiacy i zaprezentuje program artystyczny Kolędy i pastorałki w formie tanecznej. 

Serdecznie zapraszamy Parafian i wszystkich odwiedzających nasz kościół. 

4. Plan kolędy duszpasterskiej: 

� poniedziałek, 8.01.2018 – Chwiałkowskiego 41, 39 oraz ul. Głęboka 4, 

      – Dolna Wilda 28, 26, 20. 

� wtorek, 9.01.2018  – Dolna Wilda 6 a, b, c oraz Dolna Wilda 14. 

� środa, 10.01. 2018  – Dolna Wilda 16 a, b, c, d, e, 

– Niedziałkowskiego 24. 

� czwartek, 11.01.2018  – Półwiejska 13, 15, 19, 21, 21 a, 

– Półwiejska 23, 25, 27. 

� piątek, 12.01.2018  – Półwiejska 41, 43. 

� sobota, 13.01.2018  – Półwiejska 29, 31, 33, 

– Półwiejska 35, 37, 39. 

� niedziela, 14.01.2018  – Łąkowa 12, 14, 14 a. 

� poniedziałek, 15.01.2018 – Łąkowa 3, 4 a, 4 b, 7, 7 b, 

– Łąkowa 13, 13 a. 

Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15:30, w sobotę i niedzielę o godz. 

14:30. Plan kolędy jest umieszczony w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

naszej parafii. Prosimy zwracać uwagę na kolejność zapowiadanych numerów domów.  

5. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca, tradycyjnie składka podczas Mszy św. będzie 

przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. 

6. W tym tygodniu rano o godz. 8:00 są jeszcze wolne intencje mszalne. 

7. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym wydaniu 

szczególnie polecamy m. in. teksty poświęcone przygotowaniu beatyfikacji Prymasa 

Tysiąclecia Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ciekawe komentarze biblijne 

do czytań mszalnych. 

8. W ostatnim czasie zmarła nasza parafianka śp. Eugenia Jachymska, l. 95. Msza św. 

pogrzebowa zostanie odprawiona w środę o godz. 9:00 w naszym kościele parafialnym, 

pogrzeb odbędzie się na cmentarzu junikowskim. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


