OGŁOSZENIA PARAFIALNE
08 stycznia 2017
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Obchodzimy dziś Święto Chrztu Pańskiego. Kiedy Jezus został ochrzczony,
usłyszał głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie”. Po chrzcie Jezus
rozpoczął swą publiczną działalność. Nauczał, uzdrawiał, dobrze czynił. Wypełniał
wolę Ojca. Dzisiaj wspominamy także nasz chrzest. Również wtedy Bóg Ojciec
wypowiedział nam i te słowa: To jest mój syn umiłowany, to jest moja córka
umiłowana. Umocnieni Duchem Świętym podążajmy za Jezusem, abyśmy jako
przybrane dzieci Boże żyli w obecności miłującego każdego z nas Boga Ojca.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców;
- we środę o godz. 19.00 próba chóru dorosłych;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po Mszy Świętej spotkanie
opłatkowe Żywego Różańca.
3. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
4. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16 i na
czas jej trwania zwracam się prośbą o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie
oznakowania domów i działania dzwonka. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka
na znak oczekiwania. Rodziny u których nie było jeszcze kolędy a mają życzenie
wspólnej modlitwy proszę o kontakt w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu
pragniemy spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy następujących ulicach:
9 I poniedziałek – ul. Sienkiewicza
10 I wtorek – ul. Koszałka Opałka, Kaczki Dziwaczki,
Czerwonego Kapturka
11 I środa – ul. Kota w Butach, Kownackiej, Złotej Rybki
12 I czwartek – ul. Krasnoludków, Dobrej Wróżki, Mickiewicza
13 I piątek – Lutza, Kolejowa, Cisowa, Akinsa
5. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. W zakrystii można również
nabywać nasz kalendarz parafialny.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. W związku z tragicznym wydarzeniem, które dotknęło rodzinę z Łomianek,
w przyszłą niedzielę we wszystkich parafiach naszej gminy odbędzie się zbiórka
do puszek Caritasu jako wsparcie materialne rodziców i dzieci. Niech nasza
modlitwa i dar materialny pomogą poszkodowanym: powołanym do wieczności da
dar nieba, opłakującym wleje otuchę i nadzieję a cierpiącym moralnie i materialnie
okaże solidarność w trudnych chwilach. Zbiórka na posadzkę zostaje przeniesiona
na ostatnią niedzielę stycznia. Bóg zapłać.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

