OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30 GRUDNIA 2012
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI, JÓZEFA
1. Serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przeprowadzce do naszego kościoła.
Bóg zapłać również państwu Kondraciukom za choinki i pani Agnieszce Skarbek
z rodziną za przyozdobienie choinek i ołtarza.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek ostatni dzień roku 2012 - podczas Mszy Świętej wieczornej
podziękujemy za wszystkie łaski minionego roku;
- we wtorek - Nowy Rok 2013 – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
i Dzień Pokoju;
- we czwartek Msza Święta poranna w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek od godz. 17.00 spowiedź pierwszo piątkowa;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
3. Od środy 2 stycznia rozpoczyna się wizyta duszpasterska w naszej parafii.
W związku z nią Msza Święta od poniedziałku do piątku będzie odprawiana
o godz. 9.00 a w sobotę o godz. 18.00. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00 i na
czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie czworonogów. Miłym
zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania na spotkanie kolędowe. Jeśli
są nowe rodziny proszę o kontakt w celu umówienia się na wizytę duszpasterską.
Plan spotkań kolędowych:
Poniedziałek 31 XII - ostatni dzień roku 2012
Wtorek 1 I - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Środa 2 I - ul. Kolejowa, Cisowa, Lutza, Torfowa
Czwartek 3 I - Osiedle PAN, ul. Konopnickiej 1- 14b
Piątek 4 I - 1-szy piątek miesiąca – nie ma kolędy
4. Powstający punkt przedszkolny „Bajkowe Elfy” zaprasza na dni otwarte dziś
po Mszy Świętej o godz. 11.30, 5 I w godz. 11.00 – 14.00, 6 I po Mszy Świętej
dziecięcej, 12 I w godz. 11.00 – 14.00 i w niedzielę 13 I po Mszy Świętej dziecięcej.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

