OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Zwykła
14 stycznia 2018r.
1. Dzisiaj serdecznie zapraszamy na opłatek dla Rady Parafialnej, grupy
pielgrzymkowej, Przyjaciół MBM i katechetów o godz. 18.00.
2. W Liturgii Kościoła będziemy przeżywać w tym tygodniu wspomnienia: we
wtorek – św. Berarda i Towarzyszy – pierwszych męczenników franciszkań –
- skich; w środę – św. Antoniego, opata; w piątek – św. Józefa Sebastiana
Pelczara, biskupa, patrona Archidiecezji Przemyskiej – w tym dniu będziemy
modlić się w intencji naszej diecezji.
3. W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców:

15.01.18r. – poniedziałek – ul. Grodzka 10, 24, 66 i 68
16.01.18r. – wtorek – ul. Grodzka 70 i 72 oraz domki jednorodzinne
17.01.18r. – środa – ul. Ks. St. Szpetnara, Olejarska, Pochyła i Tkacka
18.01.18r. – czwartek – ul. Czajkowskiego, Jagiellońska, E. Plater,
Krukierka i Balkonowa
19.01.18r. – piątek – ul. Parkowa, Rynek, Franciszkańska, Kazimierza
Wielkiego, H. Sienkiewicza, Szczepanika, Ordynacka, Spółdzielcza,
Forteczna i pl. Konstytucji 3 Maja
20.01.18r. – sobota – uzupełnienia
Kolędę rozpoczynamy codziennie o godz. 16.00
4. Jeśli ktoś został pominięty, lub nie był obecny w czasie kolędy bardzo
prosimy, aby zgłaszać uzupełnienia, które będziemy realizować w dniu
20 stycznia (w sobotę) od godz. 14.00!
5. Informujemy, iż w czasie kolędy spowiedź św. w naszym kościele rano od
godz.7.00 do 8.30; a wieczorem tylko przed Mszą św. od 16.00 do 16.50!!
6. We czwartek – 18 stycznia – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Przez cały tydzień będziemy modlimy się o jedność wszystkich
wyznawców Jezusa Chrystusa.
7. W przyszły poniedziałek – 22 stycznia – spotkanie dla drugich klas
gimnazjalnych o godz. 18.00.
8. W naszej parafii rozpoczynamy Msze św. za i w intencji mężczyzn. Pierwsza
taka Msza św. odbędzie się 26 stycznia (w piątek ) o godz. 18.00.
9. OO. Kapucyni zapraszają na spotkanie z dziennikarzem śledczym, Witoldem
Gadowskim, w przyszła niedzielę – 21 stycznia – o godz. 14.00.
10.W ubiegłym tygodniu odeszły do Pana nasze parafianki: ŚP ZYTA JAKUBIEC
z ul. Piastowskiej i ŚP KAZIMIERA WOJTOWICZ z ul. Tkackiej. Polećmy je
Miłosierdziu Bożemu…………………………………………

