OGŁOSZENIA PARAFIALNE
28 stycznia 2018
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus naucza jak ten, który ma władzę. Jego słowa mają w sobie prawdę
dotyczącą naszego życia. Nauka Jezusa może być dla nas trudna, czasem bolesna,
ale ma w sobie moc uwalniania nas z mocy zła. Jezus naucza jak ten, który ma
władzę. Nie taką władzę, która ma nas zgnębić, utrudnić nam życie, ale wyzwolić
nas z tego, co w nas niedomaga i przeszkadza w nawróceniu do Boga.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we czwartek o 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty
Krwi Chrystusa;
- w piątek święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej nawiązujące
do Tajemnicy Bożego Narodzenia. Msze Święte z poświęceniem świec o godz. 9.00
i 18.00; z racji na 1-szy piątek miesiąca rano odwiedziny chorych a od godz. 17.00
spowiedź pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 adoracja
Najświętszego Sakramentu;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej.
3. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
4. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie
spotkania w minionym tygodniu i ofiary składane na prace przy naszej świątyni.
Rozpoczynamy wizyty od godz. 16.00 i na czas jej trwania zwracam się z prośbą
o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie widoczności numeru i działania
dzwonka. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania
i odprowadzenie księdza do sąsiadów. Rodziny, które jeszcze nie miały kolędy
proszę o kontakt w zakrystii. Z racji wizyt kolędowych z wszelkimi sprawami
kancelaryjnymi zapraszam do zakrystii po Mszy Świętej. W nadchodzącym
tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy:
29 I poniedziałek – Jagodowa do 31 włącznie, Szymczaka
30 I wtorek – Jagodowa do końca, Borówkowa, Odysei, Władcy Pierścieni,
Wrzosowa
31 I środa – Strzelecka, Środkowa, Lipińskiego
01 I czwartek – Wakacyjna, Zagórze, Zaciszna, Biedronki, Sielanki
02 I piątek – święto Ofiarowania Pańskiego – nie ma kolędy
Program tegorocznej wizyty jest wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.
Duszpasterską posługę pełnią dodatkowo o. Zbigniew i o. Juan Carlos Araya ze
zgromadzenia Ojców MB Pocieszenia z ul. Rolniczej
5. Przy wyjściu z kościoła z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki
Caritas na rzecz rodzin objętych wsparciem materialnym. Za każdy dar serdeczne
Bóg zapłać.
6. 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 tygodniu a dzieciom i młodzieży
radosnego powrotu do zajęć szkolnych.

