
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO –07.01. 2018 r. 

 

1. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia.  

2. W tym tygodniu odwiedziny duszpasterskie wyglądają następująco: 

poniedziałek: od godz. 15
00

: jeden ksiądz ul. Piastowska, drugi ksiądz 

Słoneczna, trzeci  20- go Stycznia 

wtorek :  od godz. 15
00

 – ul. Szkolna i Wiatraczny Stok oraz bloki. Jeden 

ksiądz zaczyna od Szkoły Podstawowej, dwóch księży zaczyna od 

bloków 

środa : od godz. 15
00

 – ul. Kruszwicka dwóch księży, trzeci ksiądz ul. Okrzei 

czwartek: od godz. 9
00

 – Czołówek i pozostała część Czołowa. O przyjazd po 

księży prosimy panów: Zbigniewa Mielcarka, Edwarda Gawrysiaka, 

Radosława Jazubskiego. 

 od godz. 15
00

  - ul. Sportowa i Iglewskiego, jeden ksiądz od ul. 

Kościuszki, drugi od końca. 

piątek :  ul. Kościuszki – od godz. 15
00

 kolędować będzie trzech księży, dwóch 

księży od Rynku, jeden ksiądz od ul. Sportowej. 

sobota : od godz. 9
00 

– Osiedle Becińskiego, kolęda rozpocznie się 

równocześnie na ul. Becińskiego, Broniewskiego i Gałczyńskiego 

poniedziałek : od godz. 15
00 

– ul. Działkowa, kolędować będzie trzech księży 

3. W piątek w naszej parafii przypada całodzienna adoracja, która rozpocznie się po 

mszy św. o godz. 7
00

, a zakończy przed mszą św. o godz. 18
00

. O godz. 15
00

 będzie 

odprawione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

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

5. W przyszłą niedzielę po mszy św.  o godz. 16
00

 odbędzie się spotkanie opłatkowe 

modlitewnego Jerycha.  

6. Za tydzień przed mszą św. o godz. 10
30

 dzieci z przedszkola ze Skibina przedstawią 

jasełka. 



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

Jarzębińska. 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. 


