
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2021 r. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

1. Dziś w Kościele obchodzimy Dzień Judaizmu. Godzinkami o 1730 rozpocznie się dziś 

comiesięczne Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus. Na Mszy św. o godz. 1800 

modlić się będziemy w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku Jezus.   

2. Od jutra do 25 stycznia trwał będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, przeżywany 

pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Centralne diecezjalne 

nabożeństwo ekumeniczne będzie miało miejsce w dniu 23 stycznia o godz. 1700 w parafii 

św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.  

3. We wtorek – 19.01. – wsp. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, b. Z racji 19 dnia miesiąca 

Msza św. wieczorna o św. Józefie i modlitwy w celu uzyskania odpustu z racji Roku św. 

Józefa. Po Mszy św. o godz. 1900 spotkanie Rycerzy Kolumba. 

Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o transmitowanej każdego 19 dnia miesiąca 

Mszy św. i nowennie z sanktuarium św. Józefa w Nisku oraz wymienione są kościoły naszej 

diecezji, gdzie można w tym roku szczególnie zyskiwać odpusty.  

4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.  

5. W czwartek – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. W tym dniu przypada Dzień Babci, 

natomiast w piątek Dzień Dziadka. Otoczmy ich naszymi modlitwami, prosząc                         

o potrzebne łaski dla żyjących, a dla zmarłych o życie wieczne.  

6. W sobotę o godz. 930 rozpocznie się Dzień Formacji dla Rycerzy Kolumba.  

7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy „Dzień solidarności z Chorwacją”. Ta 

pomocowa akcja związana jest z trzęsieniem ziemi, jakie miało tam miejsce w ostatnim 

czasie. Z tej okazji przeprowadzona będzie zbiórka ofiar do puszek dla poszkodowanych. 

8. Dziękujemy parafianom z domków jednorodzinnych przy al. Niepodległości 3 i 1 oraz przy 

ul. Mickiewicza za dyżur porządkowy i  złożoną ofiarę 190  zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. 

w ich intencji zostanie odprawiona  w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur 

porządkowy parafian z bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 1 - 24.  

9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.  

10. Porządek spotkań kolędowych w tym tygodniu: 

 Poniedziałek  – ul. Waryńskiego, bl.  nr 7,8,9,10,12,14 

 Wtorek – ul. Moniuszki, bl. nr 3,5,13,15,17 

 Środa  – ul. Kochanowskiego, bl. nr 2,4,6,12 oraz ul. Mickiewicza bl. nr 38.  

Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 1800. Prosimy przynieść wodę do poświęcenia. 

Gdyby ktoś z parafian z różnych przyczyn nie uczestniczył do tej pory w spotkaniu, to 

również zapraszamy do udziału w którymś z tych trzech dni. Na chwilę obecną średnio 

uczestniczy w spotkaniach do 30  % zaproszonych parafian, co przy tej nowej i koniecznej 

ze względu na trwające ograniczenia formie jest miłym zaskoczeniem. Przychodzą zwykle 

Ci Parafianie, którzy są autentycznie związani z parafią i dla których parafia jako 

wspólnota na drodze do zbawienia jest ważna i potrzebna. Dziękujemy Wam za to piękne 

świadectwo wiary i odpowiedzialności.  Dziękujemy także za przekazane ofiary kolędowe. 

 


