OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03 STYCZNIA 2021
II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
1. Bóg posłał swego Syna z miłości do nas, tak samo jak z miłości przeznaczył
nas dla siebie jako przybrane dzieci w Jezusie, o czym przypomina św. Paweł.
Kiedy adorujemy Dzieciątka Jezus w żłóbku widzimy naszego Zbawiciela.
Cieszmy się z bliskości Jezusa i dziękujmy Ojcu w niebie za Jego miłość.
2. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 18.00 w intencji wszystkich wiernych
zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej; intencje te będą odczytane
o godz. 17.30;
- we środę uroczystość Objawienia Pańskiego; Msze Święte wg porządku
niedzielnego a obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy do oznaczenia drzwi
naszych domów podczas każdej Mszy Świętej;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych.
3. Okres po Bożym Narodzeniu a w naszej parafii po Nowym Roku to czas
tradycyjnych kolędy. Trwająca pandemia wiele planów pokrzyżowała i niektóre
wydarzenia muszą w trosce o zdrowie bliźnich ulec zmianie. Ta zmiana dotknie
również tegorocznej kolędy. Dotychczas każdego dnia odwiedzane były
poszczególne Rodziny z naszej parafii a teraz te Rodziny serdecznie zapraszam
na spotkanie kolędowe do kościoła. Spotkajmy się od poniedziałku do piątku
o godz. 19.00 na nabożeństwie kolędowym, by wspólnie w modlitwie poprosić
o błogosławieństwo w Nowym Roku, porozmawiać o życiu parafialnym i
rodzinnym. Będzie istniała możliwość indywidualnego spotkania kolędowego po
indywidualnym zgłoszeniu w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu serdecznie
zapraszam na spotkanie kolędowe Rodziny zamieszkałe przy ulicach:
4 I – ul. Wiklinowa
5 I – ul. Sienkiewicza
6 I – nie ma spotkania
7 I – ul. Kopciuszka, Brzechwy
8 I – ul. Waligóry
4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na przyszły rok. Można też
nabyć nasz kalendarz parafialny i zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji
Wojtusia.
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze
materialnym – za ofiary składane na konto. Pamiętajmy w codziennych
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

