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Ogłoszenia Parafialne 

Rok C 

2018-12-30 

 

Kalendarz liturgiczny: 

wtorek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 

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

              Kościoła, 

niedziela - Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

 

Jutro o g.18.00 Msza św. i nabożeństwo dziękczynno - błagalne na zakończenie roku.             

Zechciejmy się włączyć w to dziękczynienie, aby z godnością i radością rozpocząć nowy rok              

kalendarzowy. 

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

Po Mszy św. o g.16.00 koncert kolęd w wykonaniu braci z Islandii: Maksymiliana,Mikołaja             

i Nikodema oraz wokalistki mezzosopran Wiktorii Zawistowskiej. Koncert jest kontynuacją          

występów, które odbyły się dla Polonii na Islandii oraz korpusu dyplomatycznego           

w Ambasadzie RP w Reykjaviku. 

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

Różańcowych o g.18.00. 

W I czwartek Msza św. o g.18.00 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. 

W niedzielę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Poświęcenie kredy i kadzidła         

podczas każdej Mszy św. Po Mszy św. o g.9.00 zapraszamy na koncert kolęd braci z Islandii ,                 

a po Mszy św. o g.11.00 na Jasełka w wykonaniu najmłodszych. 

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

plebanii. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA: 

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

2 I środa g.15.00 - ul.Szpakowa,Podedworze, 

                 g.19.00 - ul.Tuchowska 1, 

3 I czwartek g.16.00 - ul.Widnokrąg i Nazaretańska /trzy domy/ 

                         g.18.30 -  ul.Tuchowska 3, 

5 I sobota g.9.00 - ul. Kijanki,Pochyła,Urwana, 

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

wtorek g.7.00 + Tadeusz Myrek 

środa g.7.00 + Tadeusz Myrek 

czwartek g.7.00 + Dariusz Śliwiński 

piątek g.7.00 + Dariusz Śliwiński 
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