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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II Niedziela Zwykła 

20 stycznia 2019 r. 
 

 

1. Obchodzona dzisiaj niedziela kończy w naszej parafii czas wizyty duszpasterskiej, zwanej 

kolędą. Jest ona tym samym okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i ludziom za ten 

wyjątkowy czas. Dziękujemy za możliwość odwiedzenia waszych domów, wspólną modlitwę, 

śpiew, życzliwą atmosferę, wspólnotę gościnnego stołu oraz za składaną ofiarę kolędową.  

Nasze szczególne podziękowania kierujemy do kierowców, którzy będąc przewodnikami 

kolędy, towarzyszyli nam przez cały dzień. Dzięki ich zaangażowaniu oraz rozeznaniu trasy 

kolędowej, wizyta duszpasterska przebiegała spokojnie i w sposób zorganizowany. 

Dziękujemy wszystkim osobom za cierpliwe czekanie na księdza. Zdajemy sobie sprawę, że 

dla wielu z was wiązało się to również z wcześniejszym powrotem z pracy lub wzięciem dnia 

wolnego. Bardzo nas cieszy, że dla wielu parafian odwiedziny kolędowe posiadają charakter 

wyjątkowego święta domowego i rodzinnego. Każdemu dziękujemy i niech dobry Bóg będzie 

w tym wszystkim uwielbiony!  

2. Jeżeli ktoś, z różnych powodów, nie mógł przyjąć wizyty duszpasterskiej, a miałby takie 

pragnienie, prosimy o zgłoszenie się w biurze parafialnym dzisiaj albo w piątek w godz. 18:00 

– 19:00.  

3. W bieżącym tygodniu Msze święte codziennie o godz. 17:00, a w poniedziałek i sobotę również 

o godz. 7:00.  

4. W piątek, jako ostatni piątek miesiąca, będzie sprawowana Msza święta wspólna za zmarłych 

o godz. 17:00. 

5. Pani Adela Wenzel organizuje wyjazd pielgrzymkowy do Włoch i Francji, który obejmuje takie 

miejsca jak: Lugano, Mont Blanc, Marsylię, Monako, Monte Carlo, San Remo, Turyn, 

Mediolan. W programie, m.in.: najbardziej malownicze jeziora położone w Alpach; wjazd 

kolejką na Mont Blanc; romańska katedra Notre Dame, wizyta w centrum Marsylii, katedra 

w Turynie i kaplica z Całunem Turyńskim; katedra w Mediolanie (największa gotycka katedra na 

świecie). Zapisy i szczegółowe informacje u organizatorki wyjazdu. 

6. Szkoła Podstawowa w Kielnie planuje wziąć udział w międzynarodowym projekcie AISEC na 

przełomie maja i czerwca 2019 r. Głównym założeniem projektu jest przyjęcie 4 wolontariuszy 

zza granicy, z krajów azjatyckich. Żeby projekt mógł się odbyć potrzeba zapewnić im 
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zakwaterowanie u naszych rodzin na okres jednego tygodnia. Wolontariusze cały dzień będą 

spędzali w szkole, a do domu będą wracać wraz z uczniami. Chodzi także, by w ramach 

zakwaterowania zapewnić im jeden ciepły posiłek dziennie. Uczestnictwo w projekcie może być 

szansą nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz styczności z językiem obcym. Gdyby ktoś 

z parafian deklarował chęć wzięcia udziału w tym dziele, zapraszamy do zapisania się na listę 

w zakrystii. 

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć u ministrantów nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz 

„Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. 

 


