PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

7 stycznia 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego
1. Dzisiaj (w niedzielę) niedzielę 7. I. po mszy św. od godz. 9.30, a także na mszy św.
o godz. 11.00 koncert kolęd w wykonaniu orkiestry ze Szkoły Podstawowej nr 44.
2. We wtorek spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania rozpocznie się w kaplicy o godz. 18.00.
3. W sobotę – msza św. Męskiej Grupy Różańcowej o godz. 7.00 i spotkanie grupy.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 spotkanie opłatkowe dla grup parafialnych:
Akcji Katolickiej, Żywej Róży Żeńskiej, Męskiej Grupy Różańcowej, Koła
Przyjaciół Radia Maryja, Asysty Parafialnej, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Grupy
Poniedziałkowej, Grupy Modlitwy Wstawienniczej „Marana Tha”, uczestników
katechezy dla dorosłych i Grupy Parafialnej Caritas. Zapraszamy również tych
którzy może nie są bezpośrednio związani z grupami parafialnymi, ale chcieliby w
spotkaniu opłatkowym uczestniczyć.
5. Plan kolędy w tym tygodniu jest następujący:
- 8. I. – poniedziałek – bl. nr 373,
375 ;
- 9. I. – wtorek – bl. nr
372,
376 i
377;
- 10. I. –środa – bl. nr
364,
378 i
397;
- 11. I. - czwartek – bl. nr
394,
395;
- 12. I. – piątek – bl. nr
361,
362;
- 13. I. – sobota – bl. nr
356, 357, 358, 359, 360, 361A i
362A.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00. Prosimy także o
cierpliwość oczekiwaniu na duszpasterzy.
Dzień kolędy to okazja spotkania duszpasterzy z parafianami. Jest to okazja do
wspólnej modlitwy, błogosławieństwa mieszkania i chwili rozmowy.
Przygotowujemy zatem krzyż, świece i wodę święconą.
Ofiary składane z racji kolędy są przeznaczone na budowę kościoła.
6. W czasie kolędy od poniedziałku do soboty msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
Spowiedź przed mszą św.
7. Jest dostępna prasa katolicka
- „Idziemy” – art. „Dlaczego Trzech Króli” ;
- „Gość Niedzielny” – art. „Teologia się liczy”;
- „Niedziela” – art. „Dzień modlitwy i pomocy misjom”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku
8. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i odpoczynku w rodzinnej atmosferze. Niech
Dobry Bóg wszystkim błogosławi.
9. Módlmy się za zmarłych parafian, szczególnie w ostatnim czasie: – Wieczny
o
d

