
OGŁOSZENIA DUSZPASYERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA

17 stycznia 2021

1. Dziś przypada II Niedziela Zwykła. 

2. Dzieci klas IV razem z rodzeństwem i rodzicami zapraszamy na
kolejną  Mszę  święta  i  spotkanie  formacyjne  w  przygotowaniu  do
Rocznicy I Komunii Świętej dziś – 16 stycznia o godz. 1600.

3.  Młodzież  klas  VIII  przygotowującą  się  do  Sakramentu
Bierzmowania razem z rodzeństwem i rodzicami zapraszamy na
Mszę św. i spotkanie formacyjne także za tydzień, w Niedzielę 23
stycznia o godz. 1800

4.  W najbliższy wtorek – 18 stycznia – III wtorek miesiąca zapraszamy
wiernych, którzy chcą szczególnie uczcić Św. Michała Archanioła oraz prosić
o Jego wstawiennictwo u Pana Boga oraz opiekę i obronę przed złem, na
Nabożeństwo, które odbędzie się o godz. 1730 oraz na Mszę św. o godz. 1800. 

5. Dziękujemy tym wszystkim wspólnotom wiernych naszej parafii, którzy
już uczestniczyli  w „kolędowych” Mszach świętych i  nabożeństwach w
minionym tygodniu. Choć frekwencja nie jest stuprocentowa, to jednak
doświadczenie wspólnej modlitwy i dar Komunii świętej jest bardzo mocnym
wyrazem więzi naszych parafian z Panem Jezusem i także z Parafią oraz
wspólnotą sąsiedzką. Dziękujemy za pierwsze pozytywne opinie jakie do nas
docierają oraz za złożone ofiary kolędowe. Ufamy, że ta forma zastępcza
kolędy pomoże nam przetrwać w duchu jedności i zachować dar pobożności
na przyszłość. Plan spotkań kolędowych na najbliższy tydzień podany jest
poniżej

6. Jak zawsze zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w którą można się
zaopatrzyć w lewej nawie bocznej przy wejściu na chór 

7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Jacka Okrucha
+Śp. Stanisławę Tartanus
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.



Plan Mszy świętych i nabożeństw
dla wiernych z poszczególnych rejonów Parafii Katedralnej

w zastępstwie tradycyjnych wizyt duszpasterskich,
czyli tzw. „KOLĘDY”

17 – 22 stycznia 2022

Dzień Tygodnia
Data

Msza Św.
z Nabożeństwem
Eucharystycznym

Rejon Parafii

PONIEDZIAŁEK
17 stycznia Godz.1800

ul. Baczyńskiego + blok,
Nieborowska 

ul. Szarych Szeregów

WTOREK
18 stycznia Godz.1800

ul. Dedala, Ikara,
Arkadyjska,

Skarżyńskiego,
Poprzeczna

ŚRODA
19 stycznia Godz.1800

ul. Żwirki i Wigury,
Skalskiego,

Warchałowskiego, Bajana

CZWARTEK
20 stycznia Godz.1800

ul. Kaliska - domy
prywatne

ul. Kaliska - bloki 6A, 6J
ul Akademicka, ul. Nowa

PIĄTEK
21 stycznia Godz.1800

ul. Dziewiarska,
Bawełniana, Lniana,

Jedwabna, Włókiennicza

SOBOTA
22 stycznia Godz.900 Klewków

SOBOTA
22 stycznia Godz.1030 Niedźwiada


