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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą niedzielę czcimy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Jest
Ona wzorem dla naszych rodzin. Prośby Boga, aby w tych niełatwych
czasach rodziny stawały się prawdziwym Kościołem domowym.
2. Dzisiaj przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na
nabożeństwo ekspiacyjno-błagalne wobec wystawionego Najświętszego
Sakramentu o godz. 17.30. Ostatnia Msza św. wieczorna w dniu dzisiejszym
o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. Wszystkich
pozostających
w domach zapraszamy na Mszę św. o północy. Eucharystią przywitamy
Nowy Rok Pański 2018.
3. W poniedziałek - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pod opieką Matki Bożej
wchodzimy w Nowy Rok. Tego dnia ze wszystkich przymiotów Maryi
czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Niedzielny porządek Mszy św.
4. Z inicjatywy papieża Pawła VI cały świat chrześcijański modli się
w pierwszym dniu roku o pokój na świecie. Włączmy się i my w tę
modlitwę Kościoła i prośmy Boga o pokój w naszych rodzinach, w naszej
Ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie jest on zagrożony.

5. Wspólnota Benedictus zaprasza w najbliższą środę, 3 stycznia o godzinie
19.00 do kaplicy na wspólne kolędowanie oraz na modlitwę o pokój
w naszych rodzinach i na świecie.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
Nabożeństwa: pierwszoczwartkowe, pierwszopiątkowe i pierwszosobotnie
po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Spowiedź św. w pierwszy piątek od
godz. 17.00.
7. Apostolat Margaretka zaprasza Parafian w czwartek, 4 stycznia 2018r. godz.
18.00 na Mszę św. w intencji kapłanów, nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych oraz o łaskę wytrwania w powołaniu dla naszych
alumnów.
8. W sobotę, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli.
Porządek Mszy św. niedzielny.
9. W najbliższą niedzielę, 7 stycznia, zapraszamy na spotkanie rodziców
dzieci przygotowujących się do I komunii świętej w kaplicy, o godzinie
19.00. Prosimy o punktualne przybycie.
10. W przyszłą niedzielę, 7 stycznia, podczas Mszy św. o godzinie 9.30
gościć będziemy chór Smolec Cantans pod kierownictwem pana Marka

Gierczaka. Chór wykona kolędy w trakcie i po Mszy świętej. Serdecznie
zapraszamy.
11. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzina naszej parafii. Program całej
kolędy podany jest w gablotach i na stronie internetowej parafii. Ministranci
dwa dni wcześniej powiadamiają o dniu i przybliżonych godzinach
przybycia księdza. Gdyby rodzina nie mogła przyjąć ksiuędza w
wyznaczonym terminie, proszona jest o powiadomienie. Ksiądz odwiedzi w
najbliższą niedzielę.

12.Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej informuje, że
już po raz drugi we Wrocławiu będzie miał miejsce koncert
ewangelizacyjny pt. "WROCŁAWSKIE BETLEJEM", w piątek,
12 stycznia 2018 r. w Hali Stulecia o godz. 19.00. Bilety wstępu dla osób
zapisanych są do odebrania w zakrystii.
13.Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji
Episkopatu Polski był obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy
Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Gościliśmy wtedy Ojca Romana,
franciszkanina, który instalował w naszej parafii relikwie św. Ojca Pio.
Składka do puszek była przeznaczona na dzieła misyjne prowadzone
przez Ojców Franciszkanów. Dzisiaj możemy włączyć się w pomoc
Kościołowi na Wschodzie, składając ofiary do puszek. Nasza pomoc
dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą
kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
14.Polecamy prasę katolicką a zwłaszcza „Nowe Życie”. Numer styczniowy
poświęcony jest Duchowi Świętemu. Biskup Andrzej Siemieniewski
pisze o działaniu Ducha w rzeczywistości Kościoła. Można także
przeczytać o tym, jak dobrze przeżyć przyjęcie sakramentu
bierzmowania. Polecamy.
15. Wszystkim Uczestnikom dzisiejszej liturgii życzymy opieki Bożej
i obfitego błogosławieństwa w rozpoczynającym się Nowym Roku 2018.
16. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Antonina Duchnik, lat 95
z ul. Horbaczewskiego i śp. Marianna Tomczak, lat 76 z ul. Na Ostatnim
Groszu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

