OGŁOSZENIA PARAFIALNE
02 lutego 2014
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
1. Potrzebujemy takiej wiary, jaką miał Symeon, który rozpoznał w Dziecięciu
spełnianie się obietnic Boga. Podziękujmy dziś Stwórcy za wiarę w Jezusa
i pomódlmy się w przypadający dziś Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
za członków zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego, którzy
służą Kościołowi i światu modlitwą i czynem.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we wtorek o 19.00 spotkanie chóru dla dorosłych;
- we czwartek Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi; o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza
Święta wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych.
3. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. W tym roku nie będzie
zmieniana godzina Mszy Świętej – pozostaje godz. 18.00. Kolęda rozpoczyna się
o godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie
czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka i sprawdzenie widoczności
numeru domu i działania dzwonka przy furtce. Nowe rodziny proszę o kontakt
w celu umówieniu się na kolędę. Plan kolędy:
Poniedziałek 3 II – ul. Czerwonego Kapturka, Złotej Rybki
Wtorek 4 II – ul. Kownackiej, Koszałka Opałka
Środa 5 II – ul.	
  Kaczki Dziwaczki, Brzechwy, Krasnoludków
Czwartek 6 II – ul. Dobrej Wróżki
Piątek 7 II – I-szy piątek – nie ma kolędy.
4. Zachęcam i zapraszam do włączenia się do Krucjaty Różańcowej w intencji
Ojczyzny. Historia tej wyjątkowej Krucjaty sięga XIII wieku. Poprzez tę
modlitwę u Boga zostało wyproszonych wiele łask przynoszących odnowę całym
narodom. Szczegóły przystąpienia do Krucjaty są wyłożone w kruchcie.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
7. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

