
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 12.01.2020 

1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego. Dzień ten kończy okres Bożego 

Narodzenia. W tradycji polskiej kolędy będą jednak śpiewane do 2 lutego. Po Mszach 

Św. o godz. 11.00 i 12.30 zapraszamy na Jasełka w wykonaniu dzieci z Oratorium 

2. We wtorek bezpłatne konsultacje prawnicze w godz. 18.00-19.00 w sali św. 

Klemensa 

3. W czwartek Msza Św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym o godz. 18.30,  

a po niej nabożeństwo do Św. Gerarda wraz z ucałowaniem relikwii  

i błogosławieństwem indywidualnym 

4. W sobotę zapraszamy na warsztaty muzyczne prowadzone przez zespół DA 

Klemens, natomiast w przyszłą niedzielę na wieczór uwielbienia „Duch i Światło”. 

Rozpoczęcie Mszą Świętą akademicką o godz. 20.00. Więcej informacji na stronie  

5. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

- w czwartek spotkanie „w kręgu prawdy”o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 

6. Trwa wizyta duszpasterska. Ojcowie przybędą do domów, by przynieść Boże 

błogosławieństwo. Wizyta duszpasterska rozpoczyna się w poniedziałki, środy, 

czwartki i piątki o godz. 16.30, we wtorki o godz. 17.30, natomiast w soboty 

o godz. 15.30. Mieszkańców bloków, do których duszpasterze dotrą w nadchodzącym 

tygodniu, prosimy o zabranie przygotowanych programów kolędy na najbliższe dni  

i wywieszenie ich na klatkach schodowych. Chodzi o to, aby informacja o wizycie 

duszpasterskiej dotarła do wszystkich mieszkańców 

Plan kolędy na najbliższy czas przedstawia się następująco: 

PONIEDZIAŁEK (13.01) – ul. Leszno (7,9,11,15,19,22,24/26,32,34/36,38), ul. 

Grzybowska (90,90a) 

WTOREK (14.01) – ul. Giełdowa (4,4a,4b,4c,4d,4e) 

ŚRODA (15.01) – ul. Wolska (5/13,15,17) 

CZWARTEK (16.01) – ul. Żytnia 38/40, ul. Karolkowa 

(50,55,56a,58,59,59a,60,61,62,63,64,66/74,69,71,78,78a,78b,80/82) 

PIĄTEK (17.01) – ul. Wolska (38,40,40a), ul. Hrubieszowska (4,6,7), ul. Staszica 

(4,5,5a,6,7/9,11,11a,13,14,15,16,18) 

SOBOTA (18.01) – ul. Jaktorowska (2,4,5,5a,8), ul. Karolkowa (9,28,28a), ul. 

Rogalińska 1, ul. Skierniewicka 34, ul. Siedmiogrodzka 7, ul. Grzybowska 85 i 85a 

oraz KOLĘDA UZUPEŁNIAJĄCA 

Nowych mieszkańców bloków przy ulicach: Jaktorowskiej 5, 5a i 8, Siedmiogrodzkiej 

1, 1a i 7, Karolkowej 28 i 28a, Grzybowskiej 85 i 85a, Leszno 15, Kolejowej 45, 45a, 

47, 47a, 49 i 49a oraz tych, którzy pragną przyjąć kapłana w ramach kolędy 

uzupełniającej prosimy o zgłoszenie do piątku włącznie w kancelarii parafialnej w 

godzinach urzędowania 

7. W dniach 15-22 lutego organizowany jest wyjazd dla rodzin do Zakopanego. 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia u o. Proboszcza 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej 

Wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny bądź ważne uroczystości składamy 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa obfitości łask opieki Matki Bożej 

i życzliwości ludzi 

 


