
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

12  stycznia  2014 
  NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO 

   1. W niedzielę Chrztu Pańskiego przyglądamy się Jezusowi, który z pokorą 
przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela. To wydarzenie przypomina nam także 
nasz chrzest, który włączył nas w Kościół i w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. 
Prośmy w czasie tej Mszy, abyśmy potrafi w codziennym życiu korzystać  
z owoców chrztu świętego. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 18.00 w intencji wszystkich wspierających 
budowę naszej świątyni; 
- we wtorek o 19.00 spotkanie chóru dla dorosłych; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi;  
   3. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. W tym roku nie będzie 
zmieniana godzina Mszy Świętej – pozostaje godz. 18.00. Kolęda rozpoczyna się 
o godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie 
czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka i sprawdzenie widoczności 
numeru domu i działania dzwonka przy furtce. Nowe rodziny proszę o kontakt 
w celu umówieniu się na kolędę. Plan kolędy: 
Poniedziałek 13 I – Piękna, Wrzosowa, Odysei, Władcy Pierścieni 
Wtorek 14 I – ul. Asnyka, Szymczaka 
Środa 15 I – ul.	  MIŁA 1 – 46 włącznie  
Czwartek 16 I – ul. MIŁA 47 do końca, Reymonta 
Piątek 17 I – ul. Niska, Kraszewskiego, Rodziewiczówny 
   4. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz.11.30 dzieci ze szkoły  
w Sadowej zaprezentują nam Jasełka na które serdecznie zapraszamy.  
Po przedstawieniu dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i rodziców 
spotkanie w kościele. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   6. Stowarzyszenie Dobro Wspólne w dniach 17 – 19 I organizuje przy kościele 
Świętego Marka w Dąbrowie zbiórkę makulatury. Szczegóły na plakacie.   
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. W kościele 
trwają prace wykończeniowe w salach za prezbiterium: częściowo ułożono 
instalację elektryczną, założono grzejniki, które umożliwiają prowadzenie prac 
przy tynkowaniu wewnątrz. W planach na 2014 rok jest wykonanie i montaż 
przęseł ogrodzeniowych wg wzoru już zamontowanego dookoła domu 
parafialnego, pokrycie dachu blachą płaską na tzw. stojący rąbek oraz 
wykonanie ocieplenia ścian kościoła z elewacją zewnętrzną. We wnętrzu 
wykończenie jest uzależnione od wykonania projektu artystycznego i rozmowy  
z projektantami są prowadzone. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, 
Matce Bożej Królowej Rodzin.  
   8. W zakrystii można nabywać nasz parafialny kalendarz.  
   9. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok. 


