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1. W Kościele Powszechnym rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność Chrześcijan. 

Tydzień modlitwy zaprasza nas wszystkich, aby włączyć się we wspólne wołanie o dar 

jedności w Kościele Chrystusowym. 

 

2. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i 

ich rodziców będzie w czwartek 19 stycznia o godz. 16.00 w Gminnym Centrum 

Kultury i Biblioteki. Przypominamy, że obecność dzieci i rodziców jest obowiązkowa. 

 

3. W najbliższy sobotę 21 stycznia przypada Dzień Babci a 22 stycznia Dzień Dziadka. 

Wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego 

Błogosławieństwa na długie lata życia. 

 

4. Za tydzień w niedzielę o godz. 09.30 zapraszamy na modlitwę do Miłosierdzia Bożego 

za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny. Po Mszy św. ucałowanie Relikwii Świętej.  

 

5. Biuro parafialne czynne od najbliższego piątku 20 stycznia. Przypominamy, że biuro 

parafialne jest czynne w naszej parafii: Wtorki– 16.00-17.30, Piątki – 10.00-11.30, 

16.00-17.30 

 

6. W tym tygodniu w środę kończymy tegoroczną wizytę duszpasterską zwaną kolędą. 

Wyrażamy wdzięczność za troskę okazywaną podczas kolędy o naszą świątynię i 

parafię, za dobre słowo i poczęstunek. Składamy także podziękowanie za dar 

materialny podczas kolędy na rzecz naszej parafii. Wszystkie osoby, które nie mogły 

przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie mogą zgłosić się po każdej dzisiejszej Mszy 

św. w zakrystii. Dodatkowym terminem jest najbliższa środa od godz. 16.00. 

 

Plan kolędy: 

16  stycznia (poniedziałek), g. 14.30 

1/ul. Pałucka, Konopnickiej, Dąbrowskiej – ks. Proboszcz 

 

17 stycznia (środa), g.14.30 

1/ g.09.30, ul. Szubińska od rodz. Hanyżewskich do rodz. Wilczyńskich–ks. Proboszcz 

2/ g.14.30, ul. Dworcowa 1-8 – ks. Marek 

 

18 stycznia (środa),  

1/ g. 09.30, ul. Szubińska od rodziny Babiarz do rodziny Moraczewskich – ks. Marek 

2/ g. 16.00 – kolęda dodatkowa – ks. Marek 



 

7. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiamy dziś przygotowane propozycje 

pielgrzymek i wyjazdów dla naszej wspólnoty, które będą realizowane na wiosnę i w 

okresie letnim. 

 

 JASNA GÓRA /GIDLE (kwiecień) –  
wielki wyjazd dla całej naszej parafii do Matki Bożej z racji  jubileuszu  300-

setnej rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej.  

 

 

 KARPACZ i SZKLARSKA PORĘBA (czerwiec 3-4 dni) –  

wyjazd wakacyjny dla dzieci, młodzieży oraz chętnych dorosłych.  

 

 

 FRANCJA, HISZPANIA, PORTUGALIA (13-25 sierpień–13 dni).  

Pielgrzymka na 100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE.  
 

 

W programie m.in.: ARS miasto i bazylika św. Jana Marii Vianeya, LA SALETTE, 

CARCASSONNE, LOURDES, miejsce gdzie każdego dnia dokonują się tysiące 

uzdrowień, SANTIAGO DE COMPOSTELA w Hiszpanii, Zwiedzimy PORTO, 

COIMBRE. w BATALHA klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej jeden z 

najpiękniejszych w Portugalii późnogotyckich zabytków. Będziemy w NAZARE, 

gdzie rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na Ocean Atlantycki. 

Dalej FATIMA – nawiedzenie sanktuarium i pobyt w tym miejscu, 

MONTSERRAT, wielki ośrodek pielgrzymkowy w Hiszpanii. Przewidziany jest 

również wypoczynek na wybrzeżu COSTA BRAVA. Ostatnim punktem będzie 

NEVERS w którym znajduje się sarkofag z ciałem św. Bernadety Soubirou 

(Świętej której w Lourdes objawiła się Matka Boża), 

 

Wszystkie informacje dotyczące wyjazdów, ceny oraz terminy i programy będą 

dostępne na stronie naszej parafii www.fara-kcynia.pl w specjalnej zakładce: 

PIELGRZYMKI I WYJAZDY 2017. Jednocześnie informujemy, że zapisy na wyjazd do 

Fatimy zamykamy z końcem miesiąca lutego ze względu na wielki proces organizacji 

tej pielgrzymki. 

 

 

 

http://www.fara-kcynia.pl/

