
Ogłoszenia na 25.I.2015 r. – III niedziela zwykła „B” 

Dzisiaj o godz. 17.15 pomodlimy się Nieszporami. Rozpoczną one wieczór kolędowy, który 

będzie ubogacony śpiewem starachowickich chórów: Chór Kameralny „Portamento”, Chór 

Mieszany „Kamerton”, Chór Kameralny „Belcanto”, Nauczycielski Chór Kameralny „Con-

centus”. 

W czwartek (29 stycznia) ks. Mariusz zaprasza kandydatów do bierzmowania i ich rodziców 

na spotkanie o godz. 18.45 w kościele. W ramach spotkania będzie także Eucharystia. 

W przyszłą niedzielę (1 lutego) na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z kl. III, przygotowujące się 

do I Komunii św., będą miały poświęcenie i wręczenie modlitewników. Obecność dzieci i 

rodziców obowiązkowa. 

Za tydzień także po Mszy św. o godz. 18.00 osoby ze Wspólnoty „Św. Dobrego Łotra” (Ra-

dom) i ze Wspólnoty „Światło Pana” (nasza parafia) poprowadzą wieczór modlitwy wsta-

wienniczej. 

Członkowie II Wspólnoty Neokatechumenalnej istniejącej przy naszej parafii kontynuują mi-

sję odwiedzania domów naszych Parafian. Celem tych spotkań jest dzielenie się doświadcze-

niem wiary i miłości Pana Boga. Misja wykonywana jest za zgodą i z błogosławieństwem 

naszego Księdza Biskupa. Osoby te mają również upoważnienie proboszcza. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

26 stycznia – wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów; 

27 stycznia – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa; 

28 stycznia – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła; 

31 stycznia – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana. 

 

Porządek wizyty duszpasterskiej: 

26 stycznia (poniedziałek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Staszica 17 (1 ksiądz) i ul. Graniczna 5/ I i II kl. (2 księży) 

Tylko od 15.30 – ul. Staszica 19 (1 ksiądz) 

27 stycznia (wtorek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 5/ III i IV kl. (2 księży), ul. Graniczna 12/ I kl. (1 ksiądz) 

Tylko od 15.30 – ul. Majówka 19 (1 ksiądz) 

28 stycznia (środa) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 12/ kl. II, III i IV (przed południem 2 księży) 

29 stycznia (czwartek) 

Od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 14 



30 stycznia (piątek) 

Od 9.00 i od 15.30 - odwiedziny tych rodzin, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczo-

nym czasie. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

W ten sposób dobiegnie końca tegoroczna wizyta duszpasterska. 


