OGŁOSZENIA PARAFIALNE
04 stycznia 2015
DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. Nasz Zbawiciel, prawdziwa Światłość, Boży Syn, Jezus Chrystus, oświecił
każdego z nas i obdarował nas godnością dzieci Bożych. Wielki to zaszczyt i wielka
godność. Świadomi wybrania przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie
w Duchu Świętym wychwalajmy dobrego Boga wzbudzając w sobie pragnienie, by
do naszego chóru przyłączyli się kiedyś i ci, których jeszcze blask Słowa, które Stało
się Ciałem jeszcze nie ogarnął.
2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Msze Święte wg porządku
niedzielnego a obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy podczas każdej Mszy Świętej;
- we czwartek o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek o godz. 19.00 w salce obok kruchty spotkanie młodzieży przygotowujące
do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku;
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wspólnoty Żywego Różańca
a po niej w sali za prezbiterium spotkanie opłatkowe.
4. Trwa duszpasterska wizyta w naszej parafii – kolęda. W tym czasie Msza
Świętej wieczorna bez zmian tj. o godz. 18.00 a pomocą w posłudze kolędowej służy
ks. Bolesław – były duszpasterz na Białorusi. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00
a w sobotę od godz. 15.00 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 zamieszkałe w naszej
parafii proszę o kontakt, by umówić czas duszpasterskiego spotkania. W
nadchodzącym tygodniu pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:
Poniedziałek – ul. Sienkiewicza, Czerwonego Kapturka;
Wtorek – Objawienie Pańskie – nie ma kolędy;
Środa – ul. Waligóry, Baśniowa, Kopciuszka;
Czwartek – ul. Bolka i Lolka;
Piątek 2 I – ul. Kownackiej, Kota w Butach, Kaczki Dziwaczki;
Sobota – ul. Brzechwy, Dobrej Wróżki, Koszałka Opałka, Krasnoludków, Złotej
Rybki.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci ze szkoły w Sadowej
zaprezentują nam Jasełka. Po nich spotkanie dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni w czasie
spotkań kolędowych. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej
Królowej Rodzin.
8. Przyjmowane są intencje na 2015 rok. Pamiętajmy nie tylko o naszych zmarłych
ale również o intencjach żyjących, którzy potrzebują naszej modlitwy. W miesiącu
styczniu są wolne intencje w dni powszednie.

