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Ogłoszenia Parafialne 

Rok B, I Tydzień Okresu Zwykłego 

2018-01-07 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

Kalendarz liturgiczny: 

sobota - wsp. św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła. 

 

Dzisiejszym Świętem Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny obchód okresu        

Bożego Narodzenia.  

Po Mszy św. o g.16.00 zapraszamy Chór Parafialny na tradycyjny opłatek do salki przy              

plebanii. 

Msza św. w intencji wypominanych w wypominkach rocznych w sobotę o g.18.00. 

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g.9.00 i 11.00 koncert kwartetu smyczkowego             

z Akademii Muzycznej w Krakowie, który wykona wybrane najpiękniejsze polskie kolędy.           

W skład zespołu wchodzą m.in. lektorzy Maksymilian i Mikołaj z Islandii. Zespół będzie             

wdzięczny za wszelkie wsparcie, które zostanie przeznaczone na wyjazdy na międzynarodowe           

konkursy muzyczne. 

Opłatek Straży Honorowej NSPJ w niedzielę 14 stycznia po Mszy św. o g.16.00. 

Wizyta duszpasterska: 

8 I poniedziałek g.15.00 - ul.Sadka /od figury św.Floriana/, 

                  g.19.00 - ul.Tuchowska 4, 

9 I wtorek g.16.00 - ul.Podwórkowa,Powały z Taczewa,Zyndrama z Maszkowic, 

       g.19.00 - ul.Tuchowska 3, 

10 I środa g.16.00 - ul.Kalinowa,Krystyny z Ostrowa, 

       g.19.00 - ul.Tuchowska 7 a,b,c,d, 

11 I czwartek g.17.00 - ul.Łużycka 44, 

           g.19.00 - ul.Tuchowska 4b. 

12 I piątek g.15.00 - ul.Szpakowa,Podedworze, 

        g.19.00 - ul.Tuchowska 6a,6c, 

13 I sobota g.9.00 - ul.Sporna,Błotna,Ciasna, 

         g.9.00 - ul.Łużycka obie strony, bez bloków. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Jerzy Czernecki 

wtorek g.7.00 + Leon Skała 

środa g.7.00 + Leon Skała 

czwartek g.7.00 + Leon Skała 

piątek g.7.00 + Leon Skała 

sobota g.7.00 + Leon Skała 
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