OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17 stycznia 2016
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Bóg nas wezwał, abyśmy dostąpili chwały Jezusa Chrystusa. On chce naszego
dobra. Udziela nam swego Ducha, obdarza przeróżnymi talentami, daje nam na
pomoc Matkę Bożą. Zachęta Maryi, którą usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, jest skierowana również do nas.
Także w naszym życiu mogą się dokonywać cuda. Wsłuchajmy się zatem w swoich
sercach, co Bóg mówi do każdego nas.
2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;
4. Dziś, w 3-cią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki na posadzkę do naszego
kościoła. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. W zakrystii można zamawiać intencje mszalne – pamiętajmy o modlitwie za
powołanych do wieczności ale również polecajmy miłosierdziu Boga sprawy, które
nam leżą na sercu.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
8. Dobiega końca wizyta duszpasterska w naszej parafii. Początek kolędy od ok.
godz. 15.30 i ponawiam prośbę o zabezpieczenie czworonogów, miłym zwyczajem
jest uchylona furtka na znak oczekiwania. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane
przy tej okazji na budowę naszego kościoła. Nowe rodziny oraz te, które były
nieobecne podczas kolędy, jeśli mają życzenie spotkania kolędowego proszę
o kontakt w zakrystii – w przyszły poniedziałek będziemy odwiedzali te rodziny.
W tym tygodniu pragniemy spotkać się z mieszkańcami następujących ulic:
poniedziałek 18 I – ul. Baśniowa, Bolka i Lolka
wtorek 19 I – ul. Czerwonego Kapturka, Kownackiej
środa 20 I – ul. Kaczki Dziwaczki, Koszałka Opałka, Kota w Butach
czwartek 21 I – ul. Brzechwy, Krasnoludków, Złotej Rybki
piątek 22 I – ul. Dobrej Wróżki

