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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy 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.
2. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godz.19.15 do kaplicy na
modlitwę w stylu wspólnoty z Taize. Jest to modlitwa pozwalająca na
spotkanie z Bogiem w ciszy, poprzez skupienie, medytację, słuchanie
Słowa Bożego oraz modlitwę śpiewem kanonów w różnych językach.
3. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 25 stycznia o godz. 17.00 na
adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą w intencji kapłanów
i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
4. Zespół Caritas serdecznie dziękuje parafianom za ofiarność i pamięć
o najuboższych. W tym miesiącu wydano żywność i bony, zakupiono
obiady dzieciom. Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przed kościołem
jest przeznaczona na dożywianie i Dzień Chorego. Za wszelką pomoc
Zespół składa 100-krotne "Bóg zapłać".
5. Kuria Metropolitalna Wrocławska uprzejmie informuje, iż Ksiądz
Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, mając na uwadze
bardzo trudną sytuację finansową klasztorów Sióstr klauzurowych
w naszej Archidiecezji, poleca zorganizować 28 stycznia, w niedzielę
przed Świętem Ofiarowania Pańskiego - patronalnego święta osób życia
konsekrowanego - okolicznościową zbiórkę do puszek, po każdej Mszy
Świętej, na potrzeby tych Zakonów.
6. W tym tygodniu kontynuujemy duszpasterskie odwiedziny kolędowe
rodzin naszej parafii. Odwiedzimy część rodzin zamieszkałych przy ul.
Balonowej, Bystrzyckiej, Kłodnickiej, Kwiskiej i Legnickiej. Szczegóły
na stronie internetowej parafii i w gablocie.
7. W przyszłą niedzielę, 28 stycznia po Mszy o godzinie 18.00 odbędzie się
w naszym kościele charytatywny koncert kolęd, organizowany dla
Marcina Kaczyńskiego. Wystąpi Kameralny Chór Politechniki
Wrocławskiej. Po koncercie będą zbierane ofiary, które zostaną
przekazane na specjalistyczny sprzęt, środki codziennej opieki

i rehabilitację. W imieniu oazy i przyjaciół Marcina serdecznie
zapraszamy.
8. Ponawiamy informację o chęci zatrudnienia pani do kuchni na pół etatu.
Można zgłaszać się osobiście w zakrystii lub w kancelarii parafialnej,
bądź zadzwonić na nr księdza dyżurnego: 515 842 795.
9. Polecamy prasę katolicką, kalendarz parafialny, album „Tobie Boże na
własność”. Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii życzymy
dobrego tygodnia.
10.W tym tygodniu odeszła do wieczności: śp. Marianna Chmura, lat 81 z ul.
Szybowcowej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

