OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17 STYCZNIA 2021
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków
miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy
uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym
życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie
pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest
powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która
znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we czwartek przypada Dzień Babci a w piątek Dzień Dziadka – pamiętajmy
w tych dniach o naszych najbliższych w modlitwie;
4. Trwają spotkania duszpasterskie – kolęda. Zgodnie z zapowiedzią
serdecznie zapraszam wszystkie Rodziny z wyznaczonej ulicy na godz. 19.00
na Mszę świętą w intencji tych Rodzin jako dziękczynienie za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w Nowym Roku. Istnieje również
możliwość indywidualnego spotkania kolędowego po osobistym zgłoszeniu
w zakrystii. W nadchodzącym tygodniu zapraszam na spotkanie kolędowe
Rodziny zamieszkałe przy ulicach:
18 I poniedziałek – ul. Jagodowa 1–25C, Bolka i Lolka
19 I wtorek – ul. Jagodowa 31 do końca, Borówkowa
20 I środa – ul. Strzelecka, Lipińskiego, Biedronki
21 I czwartek – ul. Wakacyjna, Zagórze, Wrzosowa, Odysei, Władcy Pierścieni
22 I piątek – ul. Zaciszna, Środkowa, Piękna, Sielanki.
5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
nabyć nasz kalendarz parafialny i zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji
Wojtusia.
7. 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.

