PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

6 stycznia 2019 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Objawienie Pańskie
1. Dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego – msze św. Jak w każdą niedzielę: 8.00,
9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30. Po każdej mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. A
po mszy św. o godz. 11.00 wyruszy Orszak Trzech Króli wokół terenu naszego
kościoła. Zachęcamy, aby przynieść ze sobą dzwonki, bębenki, a także korony
(szablon dostępny jest na stronie WWW.swietarodzina.eu również dla dorosłych), aby
uczcić wydarzenie hołdu mędrców dla Dzieciątka Jezus.
2. Dzisiaj przy wyjściu z kaplicy ministranci rozprowadzają kredę i kadzidło na
Uroczystość Trzech Króli. Przy tej okazji możemy wesprzeć fundusz ministrancki.
Bóg zapłać za ofiary.
3. Dzisiaj w niedzielę o godz. 16.00 spotkanie opłatkowe w sali parafialnej 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.
4. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w poniedziałek na modlitwę różańcową w
intencji Ojczyzny, Kościoła i parafii. Rozpocznie się o godz. 16.00 w sali parafialnej.
5. We wtorek spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania rozpocznie się w kaplicy mszą św. o godz. 18.00.
6. We wtorek spotkanie Grupy Modlitwy Wstawienniczej Marana Tha po mszy św. o
godz. 18.00 w sali parafialnej.
7. W sobotę – msza św. Męskiej Grupy Różańcowej o godz. 7.00 i spotkanie grupy.
8. W przyszłą niedzielę 13. 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.
9. Również w przyszłą niedzielę w sali parafialnej o godz. 16.00 spotkanie opłatkowe
dla ministrantów, scholi, dzieci ze świetlicy i ich rodziców. Zapraszamy serdecznie
wszystkich ministrantów i dzieci wraz z rodzicami.
10.Dzisiaj ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na misje.
11.Plan kolędy w tym tygodniu jest następujący:
- 7. I. – poniedziałek – bl. nr 392,
314 ;
- 8. I. – wtorek – bl. nr
312,
315;
- 9. I. –środa – bl. nr
311,
313;
- 10. I. - czwartek – bl. nr
306,
308,
309;
- 11. I. – piątek – bl. nr
303,
305,
307;
- 12. I. – sobota – bl. nr
304,
310,
396.

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00. Prosimy także o
cierpliwość oczekiwaniu na duszpasterzy.
12.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.
13.Ofiary składane z racji kolędy są przeznaczone na budowę kościoła.
14.W czasie kolędy od poniedziałku do soboty msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź
przed mszą św.
15. Dzisiaj (w niedzielę) po mszy św. o godz. 18.00 (ok. 18.45) spotkanie przed
pielgrzymką do Izraela w sali parafialnej.
16.Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Kolędnicy misyjni” ;
- „Gość Niedzielny” – art. „Cały świat u Jezusa”;
- „Niedziela” – art. „Duchowa podróż do Panamy”.
Jest tez miesięcznik „L'osservatore Romano”. Zapraszamy do parafialnego kiosku.
17.Módlmy się za zmarłych parafian: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za
Ojczyznę.

