Ogłoszenia parafialne
III Niedziela zwykła 26.01.2020 r.
1 lutego 2020
Ostatni tydzień odwiedzin kolędowych. Pragniemy jak najserdeczniej podziękować wszystkim
Parafianom za wspólna modlitwę, za Waszą gościnność i za ofiary złożone na budowę kościoła. Bóg
zapłać. Pragniemy jednocześnie przeprosić, za utrudnienia związane z malowaniem kościoła. Prace
zakończymy na początku lutego.
W sobotę I sobota miesiąca Msza św. Fatimska o godz. 12.00, a o godz. 11.15 Różaniec św. Ksiądz
Maciej uda się z Komunia św. do chorych. Ks. Robert chorych odwiedzi w sobotę 8.02. W przyszłą
niedzielę Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) oraz dzień Życia
Konsekrowanego. W czasie Mszy św. o godz. 8.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, małżonków
którzy ślubowali w lutym, a o godz. 11.30 dzieci pierwszokomunijne będą miały poświęcenie
gromnic. Po Mszy św. zebranie w kościele dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego, a w nim: artykuł na temat znaczenia celibatu w
Kościele, o roli Słowa Bożego w życiu chrześcijanina oraz raport o prześladowaniu chrześcijan na
świecie. Do Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Modlitwy na każdy dzień lutego. Całość
w cenie 6 zł.
Od przyszłej niedzieli 2.02 ulegnie zmianie porządek Mszy św. niedzielnych, nie będzie Mszy św. o
godz. 7.00 i o 8.30 a jedna Msza św. o godz. 8.00. Wymienianki będą o godz. 7.40.
Odwiedziny duszpasterskie – kolęda: w poniedziałek ul. Zarembiny 7 i 21, we wtorek ul. Zarembiny 5
i 15, w środę ul. Gawędy 1, 2 i 4, w czwartek ul. Zarembiny 4. Kolęda dodatkowa w czwartek 30.01.
Program kolędy umieszczony jest na stronie internetowej parafii i w gablotce. Kolędę rozpoczynamy
w soboty i niedziele o godz. 15.00 a w pozostałe dni o 16.00. Msze św. w ciągu tygodnia odprawiamy
w Domu Parafialnym o godz. 7.00 i o 15.30.
Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Jerzy Błażejewski l. 63, zam. ul. Rataja 2, śp. Grzegorz Helski l. 66,
zam. ul. Zarembiny 7 oraz śp. Krystyna Janowiak l. 92, zam. ul. Skarżyńskiego 7. Polećmy zmarłych
Miłosierdziu Bożemu, Dobry Jezu a nasz Panie..…

