PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

12 lutego 2017 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 Niedziela Zwykła
1. Duszpasterstwo Akademickie „Piątka” zaprasza na drugi Wieczór Maryjny, który
odbędzie się w poniedziałek 13 lutego o godz. 19.30 w siedzibie duszpasterstwa (ul. Ks.
I. Skorupki 5, Łódź). Spotkanie pt.: Niosąca Ducha Świętego poprowadzi ks. Piotr
Mieloszyński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
2. Piąte spotkanie z cyklu „PKB Młodych” odbędzie się w piątek 17 lutego o godz.
19.00 w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104) na
temat: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).
3. We wtorek spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania rozpocznie się od
mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy przede wszystkim młodzież z III klasy gimnazjum,
ale także i starsze osoby, które chciałby przyjąć sakrament.
4. W sobotę spotkania formacyjne dla dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii
św. i ich rodziców wg ustalonego planu w sali parafialnej.
5. W sobotę na godz. 19.00 zapraszamy chętnych, którzy chcieliby śpiewać w chórze w
naszej parafii. Spotkanie w sali parafialnej.
6. Z naszej parafii organizujemy pielgrzymkę do sanktuariów Bałkanów w Czarnogórze i
Albanii w terminie 27 maja - 4 czerwca. Programy są wyłożone przy wyjściu z kaplicy,
a więcej informacji otrzymamy od ks. Kazimierza.
7. Organizowana jest również pielgrzymka do Ziemi Świętej. Termin: 17 – 25 marca 2017.
Cena: ok. 3. 500 PLN. Bliższe informacje i zapisy u ks. Eugeniusza w parafii NSJ w
Łodzi – Retkini.
8. Zapraszamy do świetlicy parafialnej:
-we wtorek Szkoła Zdrowego Kręgosłupa o godz. 17.30
-w środę zabawy dla najmłodszych (dzieci 1-2 lat) o godz. 18.00
-w czwartek spotkanie Koła szachowego o godz. 17.30
-w piątek zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej od zerówki do VI klasy od godz.
16.00.
- w sobotę na godz. 14.30 do sali parafialnej zapraszamy dzieci z klas IV-VI szkoły
podstawowej na spotkanie Oazy Dzieci Bożych.
9. Jest dostępna prasa katolicka
- „Idziemy” – art. „” ;
- „Gość Niedzielny” – art. „”;
- „Niedziela” – art. „” .
Zapraszamy do parafialnego kiosku
10.Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i odpoczynku w rodzinnej atmosferze. Niech
Dobry Bóg wszystkim błogosławi.
11. Módlmy się za zmarłych parafian, szczególnie w ostatnim czasie: – Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie... i za nasza Ojczyznę.

