
Ogłoszenia Duszpasterskie  w II Niedzielę Zwykłą \ 15 I 2023 / 
 

1. Wtorek św. Antoniego Opata 
2. Środa po Mszy Świętej wieczornej nowenna do Matki Bożej Anielskiej. Na nowennę prośby i podziękowania 

składamy do puszki przy wyjściu lub w zakrystii 
3. Przeżywamy również Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
4. Czwartek św. Józefa Sebastiana  Pelczara Biskupa 
5. Piątek św. Fabiana papieża męczennika i św. Sebastiana męczennika 
6. Sobota św. Agnieszki dziewicy i męczennicy 
7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego . 
8. W Parafii trwa wizyta duszpasterska kolęda . Bardzo prosimy rodziny czy też osoby mieszkające na wyznaczonej 

ulicy w danym dniu o zgłaszanie kolędy w zakrystii bazyliki lub kancelarii parafialnej. Będzie to dla nas 
duszpasterzy dużym ułatwieniem z braku starszych ministrantów. Będziemy chcieli w pierwszej kolejności pójść 
do zapraszających nas ale również i do tych którzy będą chcieli w  danym dniu nas przyjąć. 

       Prosimy także o poinformowanie sąsiadów , że odbywa się wizyta duszpasterska a kapłan      
       przyjdzie z Bożym błogosławieństwem w wyznaczonym terminie. Chcemy również     
       podziękować tym osobą które potrudziły się pytając sąsiadów o kolędę i później zgłaszając      
       listę. 

Bóg zapłać również za złożone ofiary na kolędę i za ofiary na remont bazyliki. 
       Woda święcona jest wystawiona w bazylice przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

9. Zostały przywiezione i zamontowane stacje Drogi Krzyżowej z pierwotnego kościoła św. Aleksandra można 
wejść i zobaczyć . Bardzo dziękujemy ofiarodawcą którzy złożyli ofiary na renowację tych Stacji Drogi Krzyżowej 
Po niedzieli rozpoczną montować w bazylice rusztowania dla podjęcia renowacji ambony. Bóg zapłać za 
składane ofiary na prace  renowacyjne prowadzone w bazylice również za złożone na ofiarę z racji  trzeciej  
niedzieli miesiąca. 

10. Wychodząc możemy nabyć prasę katolicką tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny. 
11.  W minionym tygodniu do wieczności odeszły;  

śp. Janina Dydak , lat 101 
   śp. Maria Piekorz lat 73   
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…… 

12. Wszystkim Parafianom , Pielgrzymom i Gościom życzymy opieki Bożej na rozpoczęty tydzień. Solenizantom i 
jubilatom wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej w dalszym życiu Szczęść Boże !. 


