
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

10.01. 2021 r.   NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
 

Kolekta przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. 

 

 
1. Dzisiaj o godz. 15.30 zapraszamy na nieszpory kolędowe. 

 

2. We wtorek o godz.20.30 odmówimy różaniec fatimski. 

 

3. W środę po Mszy św. o godz. 7.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

4. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tym roku wzięli udział  

w tegorocznej akcji Kolędnicy Misyjni w wersji internetowej. Zarówno 

dzieciom jak i rodzicom występującym w Jasełkach oraz tym którzy wykonali 

ten filmik. 

 Filmik, który był wyemitowany 6 stycznia jest do obejrzenia na YouTubie 

na kanale I-BAN – Bielszowice /kanał na którym jest transmitowana Msza 

Św. i Różaniec Św./ do 17 stycznia. Obok stajenki w kościele jest 

wystawiona skarbonka, do której każdy kto chce może złożyć dobrowolną 

ofiarę wspierając w ten sposób masajskie dzieci potrzebujące pomocy. 

  

5. Z powodu pandemii nie może się odbyć nasze wspólna kolędowanie, które 

zostało zaplanowane na 24 stycznia 2021 r. Jednakże wszystkim, którzy mają 

ochotę zaśpiewać kolędę lub pastorałkę proponujemy wersję domowego 

kolędowania przy choince. Wystarczy nagrać filmik. Na początku nagrania 

prosimy przedstawić się i podać tytuł kolędy czy pastorałki, a następnie wysłać 

na adres mailowy: bielszowice@iban.hub.pl /mail kanału I-BAN Bielszowice/ 

lub dostarczyć nagranie na dowolnym nośniku do zakrystii do 15 stycznia 2021 

r. BARDZO WAŻNE: filmik nagrać POZIOMO 

Nagrania zostaną wyemitowane w formie filmiku w dniu 24 stycznia 2021 r. po 

Mszy Św. o godz. 10.00. Filmik będzie dostępny na kanale na YouTube na 

kanale I-BAN Bielszowice do 2 lutego. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału  

 

   „Bóg zapłać” wszystkim za wpłaty na potrzeby naszego kościoła i parafii 

    na konto  parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585  i za dzisiejsze 

   ofiary przeznaczone na potrzeby naszego kościoła. W przyszłą niedzielę kolekta 

   przeznaczona będzie potrzeby archidiecezji.  

 

    W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” dzisiaj m.in.: specjalny dodatek na 

    rozpoczynający się rok ze Świętym Józefem - Modlitwa do Świętego którą 

    codziennie od 40 lat odmawia papież Franciszek 


