
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 5.01.2020 

1. Przypominamy, że układ Mszy Św. niedzielnych uległ zmianie, i przedstawia się 

następująco: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30 i 20.00 

2. Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca wraz z różańcem o godz. 17.45. 

Natomiast o godz. 18.30 Msza Św. dla singli, a po niej spotkanie w Oratorium 

3. Jutro przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – jedno z najważniejszych świąt 

w roku. Msze Św. według porządku niedzielnego, a na każdej Mszy św. 

błogosławieństwo kredy i kadzidła. Wszystkich prosimy o odwagę naznaczenia drzwi 

swoich domów pobłogosławioną kredą literami „C+M+B 2020” na znak 

przynależności do Chrystusa. Przypominamy, że tego dnia uczestnictwo we Mszy św. 

jest obowiązkowe. Zapraszamy wszystkich na Galowy koncert kolęd o godz. 17.00 

4. W sobotę  spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja. Rozpoczęcie Mszą Św. 

godz. 15.00, a po niej spotkanie z Ojcem z Radia w Oratorium 

5. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

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

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 

6. Trwa wizyta duszpasterska. Dziękujemy wszystkim, którzy już przyjęli duszpasterza 

w swoim domu. Duszpasterze przybywają do domów, by przynieść Boże 

błogosławieństwo. Spotkania w domach stwarzają również okazję, by lepiej nawzajem 

się poznać i wymienić spojrzeniami na życie Kościoła czy tej parafii zgłoszone 

podczas kolędy. 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. 

Plan kolędy na najbliższy czas przedstawia się następująco: 

WTOREK (7.01) – ul. Skierniewicka 14, ul. Kolejowa (45,45a,47,47a,49,49a), ul. 

Siedmiogrodzka (1,1a,4,5) 

ŚRODA (8.01) – ul. Gibalskiego (1,2a,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17) 

CZWARTEK (9.01) – ul. Anielewicza (45,47,47a,47b,47c,49), ul. Gibalskiego 19 

PIĄTEK (10.01) – ul. Okopowa (29b,31,33,43,45,47a,47b,47c) 

SOBOTA (11.01) – al. Solidarności (104,126), ul. Towarowa (35,35a), ul. 

Górczewska (1,4,6), ul. Okopowa (5,7,7a,23,25a,27,29,29a) 

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, u których dotychczas nie było kolędy, a którzy chcą przez 

kapłana przyjąć Boże błogosławieństwo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do 

kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Szczegółowy plan kolędy w wersji 

drukowanej wyłożony jest przy wyjściu z kościoła 

7. 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 

 


