OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13 stycznia 2018
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które jest okazją do wspomnienia
naszego własnego chrztu. Otrzymaliśmy wtedy Ducha Świętego i staliśmy się
umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bóg jako Ojciec, który bardzo kocha swoje dzieci,
pragnie dla nas najważniejszego: zbawienia. Należymy do Niego, a nasza
codzienność pełna jest znaków Jego obecności. Podczas tej Eucharystii dziękujmy
za chrzest i Bożą miłość w życiu każdego z nas.
2. Serdecznie zapraszam na Jasełka w wykonaniu dzieci z kl. III ze szkoły
podstawowej w Dziekanowie Leśnym po Mszy Świętej o godz. 11.30 /ok. godz.
12.00/.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy
naszym kościele;
- w piątek po Mszy Świętej z racji kolędy nie będzie adoracji;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej.
4. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok oraz można nabyć kalendarz
parafialny.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
7. Trwa 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 lub zostały pominięte podczas kolędy proszę o kontakt
w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami
mieszkającymi przy ulicy:
14 I poniedziałek – ul. Jagodowa od nr 15 do końca, Borówkowa
15 I wtorek – ul. Strzelecka, Lipińskiego, Zagórze
16 I środa – ul. Biedronki, Sielanki, Piękna, Wrzosowa, Zaciszna, Odysei,
Władcy Pierścieni
17 I czwartek – ul. Środkowa, Wakacyjna, Lutza, Cisowa
18 I piątek – ul. Konopnickiej /bez PAN-u/
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. W nowym roku w kancelarii rozpoczyna działalność Poradnia Małżeńska
dla narzeczonych. Zapisy u p. Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.
10. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.

11. 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

