Ogłoszenia parafialne
16 stycznia 2022 r.
2. niedziela zwykła

1. Ze względów zdrowotnych osób z zespołu muzycznego nie będzie dzisiaj zapowiadanego
kolędowania przy żłóbku.
2. W poniedziałek przypada 17. dzień miesiąca. W tym dniu o godz. 18.00 będziemy
sprawować Mszę św. za wstawiennictwem św. Hildegardy w intencji wszystkich osób
chorych i cierpiących z naszej parafii. Takie msze św. będziemy odprawiali przez cały rok
każdego 17. dnia miesiąca. Msze św. zostały zamówione przez jedną z naszych parafianek.
3. Spotkanie animatorów bierzmowania w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Członków Legionu Maryi oraz auksyliatorów zapraszamy na mszę św. w środę
o godz. 10.00. Po Eucharystii spotkanie przy stole w domu parafialnym.
5. Spotkanie grupy modlitewnej „W Sercu Jezusa” w środę po mszy św. wieczornej
w kościele.
6. Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15.00.
7. Spotkanie dla narzeczonych w poradni życia rodzinnego w czwartek o godz. 18.00
w salce przy probostwie. Zapisy przyjmowane są do środy w kancelarii parafialnej.
8. Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.30.
9. Msza św. w intencji młodzieży oraz osób przygotowujących się do sakramentu
bierzmowania również w piątek o godz. 19.15.
10. Spotkanie rodzin szensztackich w piątek po Mszy św. wieczornej w oratorium.
11. Msza św. chrzcielna w sobotę o godz. 16.30. Nauki przedchrzcielne w piątek o godz. 18.00
w salce przy probostwie.
12. W przyszłą niedzielę, o godz. 9.00, będziemy sprawowali Mszę św. w intencji mieszkańców
ulic: Bolesława Śmiałego, Bończyka, Chodkiewicza, Janasa, Orzechowej, Skalnej, Torowej,
Zakole, Zamenhofa, Zana i Żółkiewskiego.
13. W najbliższy poniedziałek i wtorek na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2
„Latarania” przy ul. Gen. Andersa 14 odbędzie się wystawa prac wykonanych przez osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, a dochód z wystawy będzie przeznaczony na ich
bieżące potrzeby.
14. Polecamy lekturę „Gościa Niedzielnego”, do którego dołączono płytę z Księgą Rodzaju
i Księgą Wyjścia. Cena „Gościa”: 8 zł.
15. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na potrzeby naszej parafii. W przyszłą
niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji.
16. W tym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Irenę Jarek (lat 72) z ul. Wrębowej,
śp. Franciszka Trybusia (lat 89) z ul. Hetmańskiej – jego pogrzeb we wtorek o godz. 8.45
w kościele (modlitwa różańcowa przed pogrzebem o godz. 8.00 w kościele) oraz śp. Jerzego
Bonifaciuka (lat 78) z ul. Gen. Andersa – jego pogrzeb w środę o godz. 8.45
w kościele (modlitwa różańcowa przed pogrzebem o godz. 8.00 w kościele). Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

