OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12 stycznia 2020
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego. Bóg Ojciec wtedy ogłosił,
że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Podczas Mszy św. podziękujmy Bogu
również za nasz chrzest. Zostaliśmy wtedy napełnieni Duchem Świętym
i staliśmy się dziećmi Bożymi. I jako Jego dzieci z wiarą w Bożą miłość
powierzajmy Mu nasze codzienne radości i trudne sytuacje.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- od poniedziałku rozpoczyna się w kalendarzu liturgicznym okres zwykły –
zakończył się czas obchodów Narodzenia Pańskiego;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi.
3. Trwa duszpasterska wizyta – kolęda. Składam serdeczne podziękowanie za
zaproszenia do domu, wspólną modlitwę i rozmowy. Ofiary składane przy
okazji spotkań kolędowych są przeznaczone na ławki do kościoła. Tradycyjnie
na czas jej trwania proszę o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie
widoczności numeru domu i działania dzwonka – miłym zwyczajem jest
uchylona furtka na znak oczekiwania. Rodziny u których nie było jeszcze
kolędy, jeśli mają życzenie, proszę o kontakt w zakrystii. W nadchodzącym
tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy ulicach:
13 I poniedziałek – Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach
14 I wtorek – Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka
15 I środa –Kownackiej, Dobrej Wróżki
16 I czwartek – Krasnoludków, Złotej Rybki
17 I piątek – Turystyczna
Szczegółowy plan kolędy jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej i widnieje
na stronie internetowej a uwagi dotyczące wizyty proszę zgłaszać w zakrystii.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
6. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
8. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269.
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii Św. Marka
w Dąbrowie Zachodniej.

9. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30,
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy.
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca
będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.

