OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22 stycznia 2017
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W tych dniach modlimy się w sposób szczególny o jedność chrześcijan.
Św. Paweł napomina nas, żeby nie było wśród nas rozłamów, żebyśmy byli
jednego ducha. Czasem w naszych nieporozumieniach i podziałach zapominamy,
że najważniejszy jest przecież Pan Jezus. A Jezus „głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu”. To, o czym usłyszymy za chwilę podczas
liturgii słowa, dokonuje się również dzisiaj. Jezus przychodzi do nas i mówi nam
o swoim królestwie, uzdrawia nasze serca i pochyla się nad naszymi słabościami.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę o godz. 19.00 próba chóru dorosłych;
- we czwartek Msza Święta w intencjach powierzonych wstawiennictwu Świętemu
Janowi Pawłowi II;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej.
3. Dziś 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:
23 I poniedziałek – ul. Słowackiego, Miodowa, Norwida
24 I wtorek – ul. Pogodna
25 I środa – ul. Reymonta, Asnyka
26 I czwartek – ul. Miła 1 do 31 włącznie, Szymczaka
27 I piątek – ul. Miła 32 do końca
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 przyszłą niedzielę, ostatnią miesiąca, w kruchcie kościoła będzie można
do puszki złożyć dar na posadzkę do naszego kościoła. Za każdą ofiarę serdeczne
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.

