OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11 stycznia 2015
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Dzisiaj obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Podczas chrztu w Jordanie, Bóg
objawił ludziom, kim jest Jezus. „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie” – słowa, które usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, Bóg wypowiada nad
każdym z nas. Stańmy przed Bogiem jako Jego przybrane dzieci, dziękując za nasz
chrzest i Jego miłość względem każdego z nas i wyznając wiarę w Jezusa,
prawdziwego Baranka, który gładzi grzechy świata.
2. Dziś 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.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających
budowę naszego kościoła.
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 12 I – ul. Kolejowa, Lutza, Cisowa, Torfowa;
Wtorek 13 I – ul. Konopnickiej /bez osiedla PAN-u/;
Środa 14 I – ul. Sawickiej, Akinsa, osiedle PAN;
Czwartek 15 I – ul. Pogodna, Mickiewicza, Norwida;
Piątek 16 I – ul. Rodziewiczówny, Miodowa, Wierzbowa;
Sobota 17 I – ul. Konopnickiej przy szpitalu 7, 8A, 8B
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni w czasie
spotkań kolędowych. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na posadzkę do
naszego kościoła. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej
Królowej Rodzin.
7. 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.

