
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
2 NIEDZIELA ZWYKŁA 20.01.2019 

1. Dzisiaj 2 niedziela zwykła. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z racji tego 
tygodnia zapraszamy do udziału w uroczystym nabożeństwie ekumenicznym, które od-
będzie się dzisiaj w naszym kościele parafialnym o godz. 16:00. Kazanie wygłosi ks. Radca 
Piotr Wowry, Proboszcz parafii Ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu. W czasie nabożeń-
stwa wystąpi chór „Ave” oraz Ustroński Chór Ewangelicki. Po nabożeństwie koncert kolęd 
w wykonaniu Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna. Szczegóły na plakatach, 
serdecznie zapraszamy. 
Z racji nabożeństwa nie będzie nieszporów. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Po-
trzeby naszej parafii. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w poniedziałek wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 
- w czwartek wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. W tym 

dniu kończy się Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan 
- w piątek święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła 
- w sobotę wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu Kościół 

katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu. 

3. W tym tygodniu rozpoczynają się dyżury w stałym konfesjonale od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach: 9:00 - 10:30 oraz 15:00 - 16:30. 

4. We wtorek o godzinie 16:30 spotkanie Kręgu Biblijnego. 

W tym dniu spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
Świętej. Msza Święta o godz. 18:00, po Mszy konferencja. 

5. W środę o godzinie 17:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o 19:00 
modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

6. W sobotę kolejne spotkanie z cyklu Podróż życia o godzinie 15:00. Konferencje pt.: „Mi-
styka życia rodzinnego” wygłosi s. Sancja Gach. Szczegóły na plakatach. Zapraszamy 
szczególnie rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. 

7. W przyszłą niedzielę o godzinie 12:00 odbędą się chrzty i roczki. Nauka przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godzinie 17:00 w kancelarii parafialnej. Dzieci zgła-
szamy w tym tygodniu w kancelarii parafialnej. 

W tym dniu odbędzie się koncert orkiestry z Chybia w naszym kościele o godz. 16:00. 
Serdecznie zapraszamy 

8. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży, z tej okazji zapraszamy młodzież na wspólne 
spotkanie w przyszłą niedzielę 27.01. „Panama w Ustroniu”. W programie o godz. 18:00 
Msza Święta, o 19:00 wspólne pieczenie pizzy w kawiarence, a o 20:00 - papież Franci-
szek do nas. 

9. Zakończyliśmy Wizytę Duszpasterską, dziękujemy za miłą atmosferę w czasie odwiedzin 
oraz za wszystkie złożone ofiary w czasie Kolędy. 

10. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy Świętej 
i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po górach, 
dolinach…”, oraz „Gościa Niedzielnego”, „Źródło” i inne tytuły. 

12. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego 
na nadchodzące dni tygodnia. 
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