OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30 grudnia 2018
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
1. Dzisiejsze święto ukazuje nam, że możemy kochać Boga i człowieka
niepodzielną miłością. Dla Maryi i Józefa narodzony Mesjasz jest Bogiem
i najbliższą im Osobą. To w Nazarecie modlitwa, rozmowa z Bogiem i słuchanie
Słowa przyjęły formę zwykłych relacji pomiędzy Rodzicami a Dzieckiem. Rodzina
z Nazaretu dała początek rodzinom chrześcijańskim, dla których wszystko,
co rozgrywa się w kręgu rodzinnym, może otrzymać formę sakramentalną, być
realnym znakiem nieskończonej miłości.
2. Składam serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę i przeżywanie
pamiątki przyjścia na świat Zbawiciela. Zapraszam w oktawie świąt Narodzenia
Pańskiego do dziękczynienia Bogu za Słowo, które stało się Ciałem.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek ostatni dzień roku kalendarzowego – Msza Święta dziękczynna
- za otrzymane łaski w mijającym roku o godz. 18.00;
- we wtorek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicieli Maryi – Nowy Rok 2019;
- Msze Święte wg porządku niedzielnego;
- we czwartek Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa a po Mszy Świętej będzie
adoracja Najświętszego Sakramentu; w czasie kolędowym tej adoracji nie będzie.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok oraz można nabyć kalendarz
parafialny.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Jest wystawiona nowa ławka – projekt do oceny wygody korzystania
z niej a kolor do uzgodnienia z architekt kościoła. Całą wspólnotę naszej parafii
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
7. Od wtorku rozpoczyna się duszpasterska wizyta – kolęda. Tradycyjnie na czas
jej trwania zwracam się z gorącą prośbą o zabezpieczenie czworonogów,
widoczności numeru i działania dzwonka / miłym gestem jest uchylona furtka na
znak oczekiwania /. Rodziny, które jeszcze nie miały kolędy proszę o kontakt
w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami
mieszkającymi przy ulicy:
2 I środa – ul. Wiklinowa, Baśniowa
3 I czwartek – ul. Sienkiewicza, Kaczki Dziwaczki
4 I piątek – ul. Bolka i Lolka.
Program kolędy jest wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.
8. Do 16 I trwa zbiórka elektrośmieci. Zużyte przedmioty można zostawiać na
palecie za tujami pod plebanią . Dochód z ich utylizacji będzie wsparciem misji .

9. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących
w przyszłym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu:
- 11 02 2019 spotkania w parafii pw. Świętego Marka w Dąbrowie – zapisy osobiste
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. Proboszcza

