
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

10  stycznia  2016 
  ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO 

   1. Obchodząc dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, wspominamy zarazem nasz 
chrzest. Podczas chrztu Jezusa zstąpił na Niego Duch Święty i można było usłyszeć 
głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Również 
my podczas naszego chrztu zostaliśmy obdarzeni Duchem Świętym, a Pan Bóg 
powiedział nad każdym z nas, że jest Jego umiłowanym dzieckiem. Chwalmy Pana  
i dziękujmy Mu za łaskę chrztu. 
    2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci ze szkoły w Sadowej zaprezentują 
nam jasełka. Serdecznie zapraszamy. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców wspierających 
prace przy naszym kościele; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych; 
- w sobotę od godz. 10.00 do 11.30 w salce za prezbiterium będzie brana miara 
strojów komunijnych a o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;  
   4. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   5. Również w przyszłą niedzielę, 3-cią miesiąca, zbiórka do puszki na posadzkę  
do naszego kościoła. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   7. W zakrystii można nabywać nasz kalendarz parafialny oraz zamawiać intencje 
mszalne – pamiętajmy o modlitwie za powołanych do wieczności ale również 
polecajmy miłosierdziu Boga sprawy, które nam leżą na sercu. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła, szczególnie  
w dzisiejszą niedzielę. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu. 
   9. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Początek kolędy od ok. godz. 15.30 
i ponawiam prośbę o zabezpieczenie czworonogów, miłym zwyczajem jest uchylona 
furtka na znak oczekiwania. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej 
okazji na budowę naszego kościoła. Nowe rodziny oraz te, które były nieobecne 
podczas kolędy, jeśli mają życzenie spotkania kolędowego, proszę o kontakt  
w zakrystii. W tym  tygodniu pragnę spotkać się z mieszkańcami następujących 
ulic: 
poniedziałek  11 I – ul. Konopnickiej 
wtorek  12 I – ul. Akinsa, Cisowa i Torfowa 
środa 13 I – ul. Sienkiewicza 
czwartek  14 I – ul. Wiklinowa  
piątek  15 I – ul. Kopciuszka i Waligóry 


