
II NIEDZIELA ZWYKŁA 

   14.01.2018 
 

 

 

1. W Kościele Powszechnym przeżywamy dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 

2. Dzisiaj 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. 

3. Składka podczas Mszy św. dzisiaj będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. 

Dziękujemy za ten dar serca. 

4. W czwartek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

5. Kandydatów do sakramentu bierzmowania, zgodnie z wcześniej podaną informacją, 
zapraszamy w piątek, 19 stycznia, na Mszę św. o godz. 18:00 i spotkanie formacyjne  

w Sali Karmelitańskiej. Prosimy, aby podczas Mszy św. młodzież zajęła miejsca  

w prezbiterium. Obecność wszystkich obowiązkowa. 

6. Organizujemy parafialną zabawę karnawałową w sobotę, 3 lutego. Szczegółowe 

informacje w gablotach ogłoszeń. Zapisy w zakrystii po Mszy św. 

7. Pokutny Marsz Różańcowy wyruszy z naszego kościoła w przyszłą niedzielę, 
21 stycznia, po Mszy św. o godz. 12:30. 

8. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Radio Emaus. 

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

10. Plan kolędy duszpasterskiej: 

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

– Łąkowa 13, 13 a. 

� wtorek, 16.01.2018:   – Łąkowa 15, 16, 19, 

– Łąkowa 9, 10. 

� środa, 17.01. 2018:   – Łąkowa 18, 18 a, 20, 21, 

– Łąkowa 17. 

� czwartek, 18.01.2018:  – Karmelicka 1, 1 a, 3, 

– Krakowska 4, 2, 1, 3, 5. 

� piątek, 19.01.2018:   – Krakowska 7, 9, 11, 13, 13 a. 

� sobota, 20.01.2018:   – Krakowska 17, 19, 21, 

– Krakowska 23, 25. 

� niedziela, 21.01.2018:   – Krakowska 30, 32, 34. 

W przyszłym tygodniu odwiedzimy Parafian z ulic: Droga Dębińska, Bielniki, 

Piastowska. 

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. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



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

szczególnie polecamy m. in. artykuły o uchodźcach, religijności Polaków i Dlaczego 

rozpadają się młode małżeństwa oraz ciekawe komentarze biblijne do czytań mszalnych.  

12. W ubiegłym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Jacek Malchrowicz, l. 63; Msza św. 

pogrzebowa we wtorek o godz. 17:00 w naszym kościele parafialnym, przedtem pogrzeb 

na cmentarzu miłostowskim oraz śp. Irena Stefanowicz, l. 86; Msza św. i pogrzeb we 

wtorek o godz. 14:00 w Parafii św. Barbary w Luboniu. 


