OGŁOSZENIA PARAFIALNE
15 stycznia 2017
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Kiedy Jan zobaczył Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata”. Jan dawał świadectwo o tym, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus przechodzi
również przez nasze życie. Tylko czy potrafimy Go rozpoznać tu, podczas tej Mszy
św., oraz w naszym codziennym życiu? Bo jak inaczej mamy dać o Nim świadectwo.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę o godz. 19.00 próba chóru dorosłych;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej.
3. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci ze szkoły
podstawowej w Sadowej zaprezentują nam Jasełka . Serdecznie zapraszamy.
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:
16 I poniedziałek – ul. Konopnickiej
17 I wtorek – ul. Konopnickiej PAN, Torfowa, Lotników Alianckich
18 I środa – ul. Sawickiej, Rodziewiczówny, Wierzbowa
19 I czwartek – ul. Kraszewskiego, Niska
20 I piątek – bloki przy szpitalu
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,
dziś w kruchcie kościoła można wesprzeć tę rodzinę ofiarą do puszki Caritas.
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. 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.

