
 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.01. 2018 r. 
 

1. Trwa Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijaństwa, pamiętajmy o tej intencji 

również i w naszych modlitwach. 

2. W poniedziałek przypada Dzień Dziadka. Mam nadzieję, że nikt nie zapomni  

o swoich Dziadkach i to zarówno o żyjących jak i o tych, którzy przeszli już do 

wieczności. W czwartek przypada święto Nawrócenia św. Pawła, w piątek 

wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, sobotę w bł. Jerzego Matulewicza. 

3. W tym tygodniu odwiedziny duszpasterskie wyglądają następująco:  

poniedziałek : od godz. 1500 – ul. Objezdna - dwóch księży, trzeci ksiądz- 

Rynek i ul. Wąska 

wtorek : od godz. 1500 dwóch księży: ul. Armii Krajowej, Kujawska, blok 

czynszowy 

środa : od godz. 1500 dwóch księży- blok nr 5 przy ul. Szpitalnej , trzeci ksiądz 

– ul. 9 Maja, Piaskowa, Cicha i Młynarska 

czwartek: od godz. 1500 jeden ksiądz –ul. Targowa i Żwirna, drugi ksiądz –   

ul. Podgórna i Miodowa 

piątek : od godz. 1500 jeden ksiądz – ul. Stroma, Zachodnia i Niska, drugi 

ksiądz – ul. Pułaskiego, Zaułek, Północna i Kilińskiego   

Kolęda uzupełniająca w piątek i sobotę. 

4. Za tydzień przypada ostatnia niedziela miesiąca, zapraszamy na spotkanie 

członkinie Kół Żywego Różańca na godz. 1500, a o  godz. 1530 na modlitwę 

różańcową. Natomiast na mszach św. o godz. 1030 i 1200 będziemy mieli okazję 

wysłuchać kolęd w wykonaniu zespołu „Bronisławianki”.  

5. Siódme wyjście „Jerycha” rozpocznie się w poniedziałek 29 stycznia  mszą św. o 

godz. 2000. Osoby chętne zapraszamy do udziału w tej formie modlitwy. 

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

7. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odeszła  śp. Alina Domagalska. 

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a w Jej intencji odmówmy modlitwę: 

wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie… 

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

rozpoczynający się tydzień.  


