
 
 
15.01.2012  
     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Dzisiaj przypada II niedziela zwykła. Rozpoczynamy tzw. okres zwykły  

w Kościele, czego wyrazem jest zielony kolor szat liturgicznych. To właśnie dzisiaj, 

na początku tego czasu Pan Jezus pragnie nam ukazać, że każdy z nas powołany jest 

do życia chrześcijańskiego, do obrony wartości wiary, odpowiedzialności za 

Kościół, a przede wszystkim do dawania prawdziwego świadectwa w środowiskach, 

w których żyjemy. 

2. Obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa ekumeniczne 

odbywają się w kościołach różnych wyznań.  

3. Msze Św. w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 8.30. 

4. W sobotę przypada Dzień Babci, a w kolejną niedzielę Dzień Dziadka. Pamiętajmy  

i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących  

i tych, którzy już odeszli do Pana. Niech naszym podziękowaniem za to, że tyle im 

zawdzięczamy będzie modlitwa. 

5. Trwają zapisy na bal parafialny, który odbędzie się w ostatnią sobotę stycznia, tj. 28 

stycznia w budynku szkoły podstawowej. Koszt dla jednej osoby to 

125 zł. W imieniu Rady Parafialnej zapraszam do udziału w balu wszystkich 

dorosłych parafian, jak również ich gości i znajomych. Myślę, że wspólna zabawa 

będzie doskonałą okazją do wzajemnej integracji i przeżycia chwil radości w gronie 

wspólnoty parafialnej. 

6. W piątek 20 stycznia o godz.19.00 kolejny wykład księdza profesora Bogdana 

Czyżewskiego z cyklu „Co to znaczy dzisiaj wierzyć”. Temat najbliższego 

wykładu: Czy piekło jest puste?”. Zapraszam wszystkich wiernych, jak i nowych 

słuchaczy do domu parafialnego. 

7. Za tydzień, w niedzielę 22 stycznia, zebranie rady parafialnej o godz. 16.00 na 

plebanii. 

8. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na elewację kościoła i wieży. W ostatnim 

tygodniu ofiary na ten cel złożyło 6 rodzin na łączną sumę 3700 zł. „Bóg zapłać” 

i ośmielam się liczyć na dalsze wsparcie. 

9. Trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. W sobotę 21 stycznia odwiedzimy 

rodziny mieszkające Sanatorium i na terenie działek w Janowie. Kolędę w tym dniu 

rozpoczniemy o godz.10.00, mieszkańców Janowa prosimy o zgłoszenie w zakrystii 

woli przyjęcia kolędy. 

10. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 Data Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz 
16 stycznia 

poniedziałek 

ul. Smukalska – numery parzyste od 66A do 94  

i nieparzyste od 173 do 187 i ul. Palmowa – numery 

nieparzyste 

1 ksiądz 
17 stycznia 

wtorek 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 193A do 223  

i parzyste od  96 do 128 oraz ul. Berberysowa i Azaliowa 



1 ksiądz 
18 stycznia 

środa 

ul. Smukalska – numery parzyste od 130 do 166 oraz 

nieparzyste od 225 do 259 i ul. Palmowa – numery 

parzyste 

1 ksiądz 
19 stycznia 

czwartek 

ul. Baranowskiego – numery parzyste od 2 do 34 oraz 39 

i 47 i ul. Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

2 ksiądz 
ul. Baranowskiego – od końca numery  nieparzyste od 93 

do 67 oraz parzyste od 66 do 40 

1 ksiądz 20 stycznia 

piątek 

ul. Agrestowa i Kaktusowa 

2 ksiądz ul. Magnoliowa 

1 ksiądz 21 stycznia 

sobota 

Janowo – chętnych prosimy o zgłoszenie przyjęcia kolędy 

(od godz. 10.00) 

2 ksiądz Sanatorium (od godz. 10.00) 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, zaś w soboty od godz. 15.00 

 

Całościowy plan kolędy podany jest w gablotce. 


