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Ogłoszenia Parafialne 

Rok A, 2019-12-29 

 

Kalendarz liturgiczny: 

środa - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 

czwartek - wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,biskupów i doktorów 

              Kościoła. 

 

“Bóg zapłać” Panom Tadeuszowi i Zdzisławowi, S. Danucie, Karolinie, Katarzynie,          

Anecie, Paulinie, Jagodzie i Magdalenie za wykonanie szopki, Firmie ARTI FLOR za            

kompozycje kwiatowe przed ołtarzem. 

We wtorek o g.18.00 Msza św. i nabożeństwo dzięk. - błagalne na zakończenie roku. 

 W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki /1 I/ niedzielny porządek Mszy św. 

Zmiana tajemnic różańcowych w czwartek o g.17.30. Msza św. w intencji Róż            

Różańcowych o g.18.00. To także dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych             

z naszej Parafii. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30 i po południu od g.17.00. Wyjazd do                

chorych o g.9.00. Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Adoracja             

Najświętszego Sakramentu o g.20.15. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 Różaniec, Adoracja, a następnie Msza św.            

wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 
6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego zapraszamy na Orszak Trzech          

Króli. O g.11.00 Uroczysta Msza św., po niej najmłodsi przedstawią tradycyjne Jasełka. Po             

przedstawieniu Trzej Królowie w orszaku poprowadzą nas na halę Klubu Sportowego           

“ORZEŁ”, gdzie odbędzie się wspólne kolędowanie i parafialny opłatek. Gościć będziemy Koło            

Gospodyń ze Szlembarku, które zapraszają do degustacji góralskich potraw. W tym dniu            

nastąpi ogłoszenie wyników konkursów do których serdecznie zapraszamy. I konkurs na           

ozdobę choinkową w wykonaniu całej rodziny, II konkurs na świąteczny piaszczański piernik. 

Zarówno ozdoby choinkowe jaki wypieki przynosimy w najbliższą niedzielę 5 stycznia od            

g.16.00 do salki przy plebanii.  

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA: 

30 XII poniedziałek g.9.00 - ul. Łużycka obie strony, bez bloków, 

                                     g.9.00 - ul. Tyranowskiego, Czajna, ks. Dźwigońskiego, 

31 XII wtorek g.9.00 - ul.Sadka /od figury św.Floriana/, 

                          g.9.00 - ul. Sporna, Błotna, Ciasna, 

2 I czwartek g.16.00 - ul. Widnokrąg, Nazaretańska /trzy domy/, 

                       g.19.00 - ul.Tuchowska 3, 

4 I sobota g.9.00 - ul. Kijanki, Urwana i Pochyła /początek od ul. Cechowej/, 

       g.9.00 - ul.Medyczna 11,Obronna,Przewiewna,Łamana. 
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Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Andrzej Baran 

wtorek g.7.00 + Andrzej Baran 

czwartek g.7.00 + Andrzej Baran 

piątek g.7.00 + Andrzej Baran 

sobota g.7.00 + Andrzej Baran 
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