
        III NIEDZIELA ZWYKŁA 

    21.01.2018 
 

 

 

1. W czwartek w liturgii Kościoła przeżywamy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 

2. W piątek obchodzimy w Kościele katolickim Dzień Islamu. 

3. Spotkanie osób udających się na tereny Wschodniej Polski i na Białoruś odbędzie się  
w przyszłą niedzielę, 28 stycznia, o godz. 16:30 w Sali Karmelitańskiej. Organizatorzy 

proszą o przyniesienie ważnych paszportów i dokonanie kolejnej wpłaty. 

4. Rodziców dzieci, które w naszej parafii przygotowują do Pierwszej Komunii Świętej, 

zgodnie z wcześniej podaną informacją, zapraszamy na spotkanie katechetyczne  

w poniedziałek, 29 stycznia, w kościele bezpośrednio po  Mszy św. o godz. 18:00. 

Obecność wszystkich konieczna. 

5. Pokutny Marsz Różańcowy wyruszy z naszego kościoła dzisiaj po Mszy św.  

o godz. 12:30. 

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

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

7. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na Radio Emaus. 

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

9. Plan kolędy duszpasterskiej: 

� poniedziałek, 22.01.2018: – ul. Droga Dębińska 5, 17 oraz ul. Piastowska, 

– ul. Bielniki 1, 3, 5, 7, 9, 10 oraz 10 a. 

� wtorek, 23.01.2018:  – kolęda dodatkowa – na życzenie. 
Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15:30. Plan kolędy jest umieszczony w 

gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii. Prosimy zwracać uwagę na 

kolejność zapowiadanych numerów domów. 

We wtorek, 23 stycznia, zakończymy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. 

Parafian, którzy nie mogli przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie i pragną, aby 

kapłan nawiedził ich dom, prosimy o zgłoszenie się dzisiaj do zakrystii po Mszy św. 

lub do biura parafialnego w poniedziałek lub telefonicznie – tel. 61 852 32 00. 
10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym wydaniu 

szczególnie polecamy m. in. artykuł Krzyk sumienia – o tych, którzy bronią życia,  

o ekumenizmie (wywiad z watykańskim kardynałem Kurtem Kochem) oraz ciekawe 

komentarze biblijne do czytań mszalnych. 

11. Ojcowie Franciszkanie z Placu Bernardyńskiego zapraszają do swojego kościoła na 

wspólne kolędowanie – zwłaszcza dzieci z rodzinami – w sobotę, 27 stycznia o godz. 

19:00. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


