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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

1. Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii
rozpoczyna się okres zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie
kolęd i świąteczny wystrój kościoła do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania
Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.
2. Dzisiaj, 7 stycznia, o godz. 19.00 w kaplicy spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii świętej.
3. W poniedziałek, 8 stycznia odbędzie się zwyczajne Walne Zebranie
członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o godz. 19.00 w sali nr 4.
Obecność obowiązkowa !
4. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godz. 19.00 do kaplicy na
adorację w ciszy, a następnie na poczęstunek.
5. W piątek, 12 stycznia, zapraszamy na spotkanie formacyjne Grupy
Modlitwy św. o. Pio, po Mszy św. o godz. 18.00, zapraszamy również
chętnych do wstąpienia w jej szeregi.
6. Zapraszamy na Różaniec Fatimski w sobotę, 13 stycznia, o godz. 19.00.
Przed Różańcem o godz. 18.45 zostanie wyświetlony film z Fatimy
nakręcony przez uczestnika październikowej pielgrzymki.
7. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym tygodniu
przybędziemy z modlitwą i błogosławieństwem do mieszkańców ulic
Horbaczewskiego, Drzewieckiego, Bulwar Dedala i Bulwar Ikara, według
planu zamieszczonego w gablotach i na stronie internetowej parafii.
8. W niedziele od godz. 14.00 do 16.00 odwiedzamy rodziny, które nie mogły
przyjąć kolędy w tygodniu a poprosiły o wizytę niedzielną.
9. Dziś po wszystkich Mszach św. członkowie Stowarzyszenia Si alla Vita
zbierają do puszek na pomoc dla ciężko chorych dzieci.
Po ostatniej zbiórce została udzielona pomoc Mai, chorej na rozszczep
kręgosłupa, oraz przepuklinę oponowo rdzeniową. Dziecko, w lutym,
przejdzie kosztowną operację ortopedyczną w Niemczech. Drugim
dzieckiem, które otrzymało wsparcie jest Mateusz „Kuleczka” z mózgowym
porażeniem dziecięcym. Pieniądze przeznaczone na rehabilitację i
kosztowne leki.
W imieniu tych dzieci, hojnym darczyńcom
Stowarzyszenie serdecznie dziękuje.

10.W dniu 15 stycznia 1944r. powołano do „Akcji Burza” na Wołyniu 27.
Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Z okazji 74. rocznicy
powołania żołnierze Dywizji zapraszają na Mszę św. w naszym kościele w
przyszłą niedzielę, 14 stycznia br. o godz. 12.30.
11.Przyszła niedziela jest inwestycyjną. Ofiary przeznaczamy na prace
remontowe w kościele.
12.Zapraszamy do udziału w samolotowej, parafialnej pielgrzymce do Włoch
śladami św. o. Pio, w dniach 2-9 czerwca 2018 roku. Program pielgrzymki
znajduje się w gablotach oraz na stronie internetowej parafii. Zapisy na
stronie parafialnej lub w zakrystii u księdza Pawła.
13.Polecamy prasę katolicką, kalendarze parafialne i album „Tobie, Boże, na
własność”.
14.Przekazujemy wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny
i inne rocznice najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg błogosławi,
ochrania i umacnia w dobrym.
15.W minionym tygodniu zmarł śp. Bogusław Dudziak,
Drzewieckiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
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