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Ogłoszenia Parafialne 

Rok B, II Tydzień Okresu Zwykłego 

2018-01-14 

 

Kalendarz liturgiczny: 

środa - wsp. św. Antoniego, opata, 

piątek - wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara,biskupa, 

sobota - wsp. św. Sebastiana, męczennika. 

 

Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby Parafii. 

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 dziś po Mszy św. o g.16.00. 

Zapraszamy serdecznie na Jasełka w wykonaniu dzieci z naszej Parafii w przyszłą            

niedzielę 21 stycznia po Mszy św. o g.11.00/ kolejne 28 I po mszy św. o g.9.00/. Po Jasełkach                  

zapraszamy babcie i dziadków wraz z wnukami na “małe co nieco” do salki. 

Zapraszamy także do zaangażowania się w śpiew podczas Triduum Paschalnego i świąt            

Wielkiej Nocy w naszej Parafii. Zapraszamy młodzież od 7 klasy, osoby pracujące, studiujące,             

młode małżeństwa. Próby odbywają sie we wtorki od g.20.00 w salce przy plebanii. 

 

Wizyta duszpasterska: 

15 I poniedziałek g.17.00 - ul. Przy Kuźni, 

                   g.19.00 - ul.Rodziny Jędów,ul.Łużycka 54 kl.A, 

16 I wtorek g.16.00 - ul. Podlesie bl.5, domy prywatne, 

         g.19.00 - ul.Łużycka 54 kl.B,C, 

17 I środa g.17.00 - ul. Tuchowska bl. 6d,6e,8, 

       g.19.00 - ul.Łużycka 42, 

18 I czwartek g.17.00 - ul.Kordiana 33, 

19 I piątek g.17.00 - ul.Kordiana wraz z bl.15 i 17, 

20 I sobota g.9.00 - ul.Badurskiego, Mokra /od akademików/,Kliniec. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Kazimiera Durlak 

wtorek g.7.00 + Kazimiera Durlak 

środa g.7.00 + Kazimiera Durlak 

czwartek g.7.00 + Kazimiera Durlak 

piątek g.7.00 + Kazimiera Durlak 

sobota g.7.00 + Kazimiera Durlak 

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/
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Informacja ZIKIT-u: 

W poniedziałek 15 stycznia rozpocznie się przebudowa ul.Cechowej między Łużycką,          

Niebieską i Podedworzem. Remontowany fragment ul. Cechowej zostanie całkowicie         

wyłączony z ruchu /z zachowaniem dojazdu do posesji/. W pierwszym etapie prac -             

trwającym trzy tygodnie - po już rozkopanej Cechowej będą mogły też jeździć autobusy             

komunikacji miejskiej. Po tym czasie zostaną skierowane na objazdy. Nadal zachowany           

będzie dojazd do posesji. Prace zakończą się na przełomie kwietnia i maja. 
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