
Ogłoszenia Duszpasterskie 

--- Dzisiaj druga Niedziela Zwykła w roku liturgicznym. Jutro obchodzimy Dzień Babci, a we 

wtorek – Dzień Dziadka pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

--- W tym tygodniu w liturgii przypada: 

1) Poniedziałek – Św. Agnieszki – Dziewicy i Męczennicy  

2) Czwartek – Św. Franciszka Salezego – Biskupa i Doktora Kościoła 

3) Piątek – Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła 

4) Sobota – Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa 

--- Od 22 do 27 stycznia trwają 34-te Światowe Dni Młodzieży. Ojca Świętego i młodych 

zebranych w Panamie polecajmy w modlitwach.     

--- Pamiętajmy o naszej duchowej pomocy zmarłym, przez zamawianie w ich intencji Mszy 

Świętych. Wyrażamy naszą wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy pamiętają o swoich 

bliskich zmarłych. Pięknym darem dla naszych zmarłych jest  Msza Święta  Gregoriańska. 

--- Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12.00 odbędzie się Koncert Kolęd 

 i Pastorałek w wykonaniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu. Serdecznie wszystkich  

zapraszamy do naszego Kościoła na to piękne wydarzenie.  

--- Ofiary składane dzisiaj na tacę będą przeznaczone na potrzeby naszego kościoła, 

zwłaszcza na ogrzewanie naszej Świątyni. Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim 

ofiarodawcom. 

--- Kancelaria parafialna czynna jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku po Mszy Św.  

o godz. 18.00 

--- Za utrzymanie czystości w i wokół kościoła, oraz za wykonanie wszystkich niezbędnych 

prac wokół naszej Świątyni serdeczne Bóg zapłać kieruje pod adresem pani Eli oraz pana 

Marka i Jana.   

--- Do nabycia jest prasa katolicka na stoliku przy wyjściu z kościoła – Źródło, Niedziela  

i Gość Niedzielny.  

--- Aktualne ogłoszenia wraz z ogłoszeniami parafialnymi można znaleźć na naszej parafialnej 

stronie internetowej.  

--- Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

21.01.2019 – Poniedziałek 

Ks. Proboszcz  od godz. 9.00 do 14.00 i od godz. 16.00 – ul. Moniuszki – numery parzyste; 

ul. Pawia – Stare Budownictwo 

Ks. Dawid od godz. 16.00 – ul. Moniuszki – numery nieparzyste  

22.01.2019 – Wtorek 

Ks. Proboszcz od godz. 9.00 do 14.00 i od godz. 16.00 – ul. Swobodna – Stare Budownictwo 

Ks. Dawid od godz. 9.00 do 14.00 i od godz. 16.00 – ul. Dziewicza – Stare Budownictwo  

23.01.2019 – Środa 

Ks. Proboszcz  od godz. 10.00 do 14.00 i od godz. 16.00 – ul. Jesionowa, Kotlarska  

i Władysława 

Ks. Dawid od godz. 16.00 – ul. Al. Mireckiego, ul. Promyka  



 

19.01.2019 – Sobota 

Ks. Proboszcz i Ks. Dawid od godz. 9.00 – Kolęda uzupełniająca. Każdy kto nie mógł przyjąć 

Kapłana po „kolędzie” w wyznaczonym terminie, może się zgłosić do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej i zapisać się na tzw. „Kolędę Poprawkową”, która odbędzie się 

 w najbliższą sobotę. 

 

--- Wszystkim parafianom, gościom, solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu łask 

Bożych, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona św. Andrzeja Boboli. 

 


