OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30 STYCZNIA 2011
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Mądrość Boga jest dla nas paradoksalna. Bóg bowiem upodobał sobie w
tym, co małe, słabe i głupie w oczach świata. Jest ze skrzywdzonymi,
poniżonymi i żyjącymi na marginesie. Błogosławieni, którzy podążają
drogami Pańskimi i nie pokładają ufności w rzeczach tego świata.
Błogosławieni jesteśmy, bo zostaliśmy wezwani na ucztę Baranka, która
otwiera nam serca i oczy na Bożą prawdę.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązujące do Tajemnicy
Bożego Narodzenia. Na Msze święte, które tego dnia będą odprawiane o
godz. 9.00 i 18.00, przynosimy świece;
- we czwartek Msza św. o godz. 9.00 w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszo piątkowa;
-w sobotę Msza św. o godz. 18.00 w intencji wynagradzającej
Niepokalanemu sercu NMP.
3. W sobotę 5 lutego od godz. 11.00 do 12.00 próba dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. przy konfesjonale . Na tym
spotkaniu będzie również zdejmowana miara strojów komunijnych.
4. 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 31.01 – ul. Asnyka do ul.Miłej
Wtorek 01.02 – ul. Asnyka do końca
Środa 02.02 – nie ma kolędy –Święto Ofiarowania Pańskiego
Czwartek 03.02 – ul. Lotników Alianckich
Piątek 04.02 – nie ma kolędy – 1-szy piątek miesiąca
Jeśli kogoś w czasie kolędy pominąłem lub jest nową rodziną w naszej
wspólnocie proszę o kontakt w celu wyznaczenia dogodnego terminu
spotkania.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na rzecz naszej budującej
się świątyni. W miarę możliwości pogodowych trwają prace przy budowie
naszego kościoła. Wszystkie rodziny naszej wspólnoty polecam Matce Bożej
Królowej Rodzin.

