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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 12.30 zostanie (została) odprawiona Msza
św. z okazji 74. rocznicy powołania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej. Po Mszy św. złożone zostaną (złożono) kwiaty pod
tablicą upamiętniającą to wydarzenie.
2. Ksiądz Neoprezbiter Piotr Lech odprawia w naszym kościele Mszę św.
prymicyjną o godz. 9.30 i udziela prymicyjnego błogosławieństwa oraz
rozdaje pamiątkowe obrazki. Polecajmy w naszych modlitwach osobę
Księdza Prymicjanta.

3. Dzisiaj o godz. 17.00 w domu „Da Massimiliano” spotkanie opłatkowe
dla wszystkich grup parafialnych, które zgłosiły chęć uczestniczenia w
nim.
4. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godzinie 19.00 do kaplicy na
Mszę św. z homilią formacyjną oraz na uwielbianie Boga.

5. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień
Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło tego Tygodnia brzmi:
Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas. W to nawoływanie
Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą
one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
6. Kolęda w tym tygodniu wg porządku zamieszczonego w gablocie oraz na
stronie internetowej. Odwiedzimy część Rodzin zamieszkałych przy ul.
Horbaczewskiego, Bulwar Ikara, Szybowcowej, Lotniczej, Balonowej
i Bystrzyckiej.
7. W niedziele od godz. 14.00 do 16.00 odwiedzamy rodziny, które nie
mogły przyjąć kolędy w tygodniu a poprosiły o wizytę niedzielną.
8. Nasza parafia zatrudni panią do kuchni na pół etatu. Chętne osoby mogą
zgłaszać się osobiście w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, bądź
zadzwonić na nr księdza dyżurnego: 515 842 795.
9. Dzisiaj niedziela inwestycyjna. Pieniądze przeznaczamy na prace
remontowe w kościele. Bóg zapłać za ofiary.
10. Polecamy prasę katolicką.
11.W minionym tygodniu zmarła śp. Zofia Dziurzyńska, lat 80 z ul. Na
Ostatnim Groszu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

