
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Niedziela Chrztu Pańskiego  

13.01.2019 r. 

 

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Święto to Zamyka ono okres świętowania 

Bożego Narodzenia. 

2. W naszej parafii trwają Odwiedziny Duszpasterskie. 

     Plan kolędy na najbliższe dni: 

 poniedziałek, 14.01.2019 r.: 

ul. Wita Stwosza – bloki 4, 6, 

 wtorek, 15.01.2019 r.: 

ul. Niedziałkowskiego bloki 1, 3, 4 i 6 oraz domki 7, 9, 10, 

 środa, 16.01.2019 r.: 

ul. Niedziałkowskiego 5, 8, 11, 13, 

  czwartek, 17.01.2019 r.: 

ul. Niedziałkowskiego 15, 17, 19, Spadzista, Spadochroniarzy, 

Łukowa, Brzozowa, 

 piątek, 18.01.2019 r.: 

ul. Styczniowa, Marcowa, Listopadowa, Żwirki i Wigury, 

 sobota, 19.01.2019 r.: 

od godz. 10.00 – ul. Witosa, Narutowicza, Wiosenna, Morelowa, 

Słoneczna, Daszyńskiego – od 13 do 59 

od godz. 14.00 – ul. Wiśniowa, Orzechowa, 

 poniedziałek, 21.01.2019 r.: 

ul. Daszyńskiego – bloki 1, 3, 5, 7. 

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 

10.00 i po południu o godz. 14.00. Plan kolędy zamieszczony jest także na 

stronie internetowej i na Facebooku. 

3. Młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych, która wyraziła chęć włączenia 

się w działalność Szkolnego Koła Caritas w poniedziałek podczas Mszy 

św. o godz. 9.00 otrzyma legitymacje członkowskie. Po Mszy św. 

spotkanie integracyjno-formacyjne w kolegium. 



4. Parafialny Klub Seniora zaprasza na spotkania w każdy czwartek o godz. 

16.00. W najbliższy czwartek, tj. 17 stycznia, o godz. 15.00 w kolegium 

spotkanie opłatkowe i śpiew kolęd z chórem „Złoty Wiek”. 

Klub organizuje również wyjazd do Opery Wrocławskiej na spektakl 

"Carmen" w czwartek, 31 stycznia. Koszt 100 zł, zapisy w zakrystii. 

5. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00. 

6. Za tydzień Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę do puszek dla 

najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii. 

7. Msza św. dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 

w przyszłą niedzielę o godz. 11.00. 

8. Noworoczny Koncert Kolęd dziś o godz. 16.30 w kościele Miłosierdzia 

Bożego. Szczegóły na plakacie. 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

10. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i okazywane dobro. 

11. Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, pokornej i silnej wiary, która 

pozwala przyjąć i zrozumieć prawdę o byciu umiłowanym dzieckiem 

Boga, a także opieki naszego patrona. 

12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do 

wieczności: śp. Marta Swędrowska, lat 87, z ul. Armii Krajowej. Wieczny 

odpoczynek racz Jej dać, Panie… 

 

 

 

 

 

 


