OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29 stycznia 2017
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Błogosławieństwa, o których Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, są wskazówką
na drodze naszej wiary. Mogą być dla nas również umocnieniem w ciężkich
chwilach, kiedy ktoś nas wyśmiewa z powodu wiary w Jezusa i wyznawanych
wartości, kiedy trudno zachować czystość serca, kiedy są w nas wątpliwości. Jezus
mówi: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Smutek, cierpienie, niepokój nie są naszym celem, nie warto się na nich
zatrzymywać. Przeżywanie tych sytuacji w odniesieniu do Boga, przyniesie dobro
i przybliży królestwo Boże.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę o godz. 19.00 próba chóru dorosłych;
- we czwartek święto Ofiarowania Pańskiego nawiązujące do Tajemnicy Bożego
Narodzenia; Msze Święte, na które przynosimy świece, o godz. 9.00 i 18.00;
o godz. 17.15, z racji na 1-szy czwartek miesiąca, wystawienie i adoracja
Najświętszego Sakramentu wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; po Mszy świętej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego
Sakramentu;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; Msza Święta wieczorna
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
3. 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:
30 I poniedziałek – ul. Piękna, Wrzosowa, Turystyczna
31 I wtorek – ul. Jagodowa do nr 33C
1 II środa – ul. Jagodowa od 35 do końca, Borówkowa, Władcy Pierścieni, Odysei
2 II czwartek – święto Ofiarowania Pańskiego – nie ma kolędy
3 II piątek – 1-szy piątek miesiąca – nie ma kolędy
4. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. W zakrystii można również
nabywać nasz kalendarz parafialny.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, w kruchcie kościoła będzie można do puszki
złożyć dar na posadzkę do naszego kościoła. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
7. 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.

