
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA ZWYKŁA 

14 stycznia 2018 
 

1. Dziś II Niedziela Zwykła. Dzisiejsza niedziela jest również Światowym Dniem Migranta 
i Uchodźcy. Po raz drugi w historii świat przeżywa wielką wędrówkę ludów. Poprzednia 
była jednym z powodów upadku Cesarstwa Rzymskiego, a Europa ocaliła swoją 
tożsamość dzięki sile wiary i tradycji Kościoła Katolickiego. Prosimy zatem, aby 
i współcześnie Kościół był ostoją wiary i cywilizacji chrześcijańskiej oraz ostoją pokoju 
między ludźmi różnych narodów i kultur. 
 

2. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, a przeznaczone na cele inwestycyjne, 
a szczególnie na prace wykończeniowe przy kaplicy cmentarnej. Bóg zapłać wszystkim 
dobroczyńcom.  
 

3. W dniach 18 – 25 stycznia, czyli przez tydzień od najbliższej środy, w Kościele 
Powszechnym będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem 
„Prawica Twoja wsławiła się mocą”, zaczerpniętym z Księgi Wyjścia (15,1). Zachęcamy 
i zapraszamy do modlitwy o jedność pomiędzy wyznawcami Kościołów chrześcijańskich.  
 

4. Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej, zapraszamy razem z rodzicami na spotkanie 
formacyjne i Mszę Świętą w przygotowaniu do I Spowiedzi i Komunii Świętej, dziś o godz. 1600. 
 

5. Zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz 
z rodzicami na spotkanie Mszę Świętą i spotkanie formacyjne w przyszłą niedzielę, 
21 stycznia, na godzinę 1800. 
 

6. Program wizyty duszpasterskiej w nadchodzącym tygodniu: 
 
Poniedziałek, 15 stycznia, godz. 16.00 

- ul. Dziewiarska, ul. Lniana, ul. Bawełniana, ul. Jedwabna,  
- ul. Wełniana, ul. Włókiennicza        - 4 ks. 

Wtorek, 16 stycznia,  godz. 16.00  
- ul. Sochaczewska, ul. Nadbzurzańska, ul. Nadbzurzańska Dolna   - 4 ks. 

Środa, 17 stycznia,   godz. 16.00  
- ul. Baczyńskiego blok i ulica       -2 ks.  
- ul. Podrzeczna bloki 35,39,43        -2 ks. 

Czwartek, 18 stycznia,  godz. 16.00 
- ul. Bolimowska14/18 A i B        -4 ks. 

Piątek, 19 stycznia,   godz. 16.00 
- ul. Bolimowska, ul. Kresowa, ul. Dworcowa, ul. Wschodnia,  
- ul. Filtrowa, ul. Polna, ul. Niciarniana, ul. Makowa    - 4 ks. 

Sobota, 20 stycznia,  godz. 10.00  
- ul. Armii Krajowej, ul. Ogrodowa, ul. Chełmońskiego, ul. Zagrodowa, 
- ul. Przemysłowa, ul. Spółdzielcza, ul. Krótka, ul. Cicha, ul. Grunwaldzka  - 3 ks. 

                               godz. 12.00 – ul. Piekarska blok   - 1ks. 
 
7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy + Śp. Stanisławę Dyngus.  
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 


