
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

Uroczystość Bożej Rodzicielki 
II Niedziela po Bożym Narodzeniu– 01.01. 2017 r. 

 

1. W piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. będą sprawowane tak jak w 

niedzielę. Niedzielą Chrztu Pańskiego, która przypada w  przyszłą niedzielę kończy się okres 

Bożego Narodzenia. 

2. W tym tygodniu odwiedziny duszpasterskie wyglądają następująco: 

poniedziałek : od godz. 1500 – bloki nr 1, 7 i 9 przy ul. Szpitalnej 

wtorek: Skibin - od godz. 900, dwóch księży. O przyjazd po księży prosimy panów: 

Alana Rzewudzkiego i Marka Rataja. Od godz. 1530 będzie kolęda na 

ul. Szpitalnej i w nowym bloku Czołowo nr 107A oraz 1 Maja – 

równocześnie od ul. Brzeskiej i Wyzwolenia 

środa: od godz. 1500: jeden ksiądz ul. Piastowska, drugi ksiądz Słoneczna, trzeci   

20- go Stycznia   

czwartek: od godz. 1500 dwóch księży JP II, Brzeska i Rolnicza, trzeci ksiądz ul. 

Leśna 

sobota : od godz. 900 – Czołowo, o podwiezienie prosimy panów: Pawła 

Łodygowskiego, Arkadiusza Bogusławskiego i Piotra Kalafusa 

poniedziałek : od godz. 1500 ul. Kościuszki, dwóch księży od rynku, trzeci ksiądz  od 

ul. Sportowej  

3. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź dla osób odprawiających pierwsze 

piątki na wszystkich mszach św. 

4.  Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w Uroczystość Trzech Króli, tj.  

w piątek po Mszy św. o godz. 1600. Obecność obowiązkowa. 

5. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.   

6. Za tydzień na mszy św. o godz. 1030 będziemy mogli obejrzeć jasełka w wykonaniu 

przedszkolaków ze Skibina, natomiast po mszy św. o godz. 1600 wysłuchać kolęd w 

wykonaniu zespołu „Infekt-blues”. Również tego dnia po mszy św. wieczornej odbędzie się 

spotkanie opłatkowe KŻR.  

7. W minionym tygodniu po wieczna nagrodę do Pana odeszli pochodzący z naszej parafii 

zmarli Kazimiera Zyglewska, Bogumił Lampowski, Janina Rożnowska. Rodzinie zmarłych 

składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek 

racz Im dać Panie… 

8. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej niedzieli i opieki Bożej na rozpoczynający 

się tydzień. 


