OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16 STYCZNIA 2011
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jan Chrzciciel otrzymał od Boga proroctwo, zobaczył jego
wypełnienie, po czym wiernie zaświadczył o Synu Bożym. Niech dzisiejsza
Eucharystia umocni nas w naśladowaniu Jana i świadczeniu o Jezusie.
2. Przeżywając dziś 16 dzień miesiąca dziękujemy Bogu za dekret o
ogłoszeniu Sługi Bożego Jana Pawła II błogosławionym. Nasze modlitwy za
przyczyną Tej, której zawierzył swoje papieskie posługiwanie, wznosimy,
by Kościół powszechny jak najszybciej mógł cieszyć się Janem Pawłem II
wyniesionym na ołtarze.
3. Dziś o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci i rodziców przygotowujących się
do I Komunii św.
4. Składam serdeczne podziękowanie i gratulacje wszystkim, którzy
przyczynili się do wystawienia przedstawień jasełkowych: dzieciom ze
szkół w podstawowych w Dziekanowie Leśnym i Sadowej, ich
nauczycielom, rodzicom i dyrekcji obu szkół. Życzę, by treści nam
przedstawione u wszystkich pozostały w pamięci sprawiały cuda w
codzienności.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę racji na 19 dzień miesiąca wypraszać będziemy u dobrego Boga
potrzebne łaski dla papieża Benedykta XVI.
6. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Początek kolędy ok godz.
16.00 i w związku z tym codzienna Msza św. jest odprawiana od
poniedziałku do piątku o godz. 9.00 a w sobotę o godz. 18.00. Na czas
wizyty duszpasterskiej zwracam się z gorącą prośbą o przypilnowanie
czworonogów. W tym tygodniu odwiedzę mieszkańców następujących ulic:

Poniedziałek 17.01 – ul. Akinsa i ul. Mickiewicza
Wtorek 18.01 – ul. Słowackiego
Środa 19.01 – ul Pogodna 1 – 23 włącznie
Czwartek 20.01 – ul. Pogodna 24 do końca
Piątek 21.01 – ul. Sawickiej i ul. Norwida.
Jeśli kogoś w czasie kolędy pominąłem lub jest nową rodziną w naszej
wspólnocie proszę o kontakt w celu wyznaczenia dogodnego terminu
spotkania.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz naszej
budującej się świątyni. W piątek zamontowano konstrukcję dachu nad
częścią nawy głównej naszej świątyni Przed nami bardzo trudny i
kosztowny etap związany z wykonaniem kopuły nad nawą główną i
prezbiterium. Wszystkie rodziny naszej wspólnoty polecam Matce Bożej
Królowej Rodzin.

