OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20 STYCZNIA 2013
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Udział we Mszy św. jest dla nas źródłem jedności. Przeżywając Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan chcemy Boga prosić o zjednoczenie wszystkich,
którzy do niego się przyznają. Chcemy wziąć sobie do serca słowa św. Pawła,
które usłyszymy w drugim czytaniu: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania,
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich”. Jednego Boga prosimy
dziś o jedność wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek we wspomnienie Św. Agnieszki obchodzimy Dzień Babci a we
wtorek Dzień Dziadka;
- w piątek Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła.
3. Trwa duszpasterska wizyta 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 21 I – ul. Konopnickiej 65 blok 8a, 8b, 9 i pozostałe przy szpitalu
Wtorek 22 I – ul. Miła 1 do 30
Środa 23 I - ul. Miła 31 do końca
Czwartek 24 I – ul. Piękna, Wrzosowa, Wakacyjna, Odysei i Władcy Pierścieni
Piątek 25 I – ul. Zagórze, Biedronki i Sielanki.
Serdeczne Bóg zapłać za miłe spotkania i ofiary składane na budowę kościoła.
4. Zapraszamy dziś na Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły w Sadowej, które
odbędą się po Mszy Świętej dziecięcej. Po przedstawieniu spotkanie dla dzieci
i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam najnowszy numer Małego Gościa. Można również
nabywać kalendarze parafialne. Przyjmowane są intencje mszalne na 2013 rok.
6. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła.
Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

