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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj (niedziela) o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie Rady
Parafialnej. Prosimy o obecność wszystkich uczestników Rady.
2. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła
w poniedziałek, 29 stycznia, po Mszy św. wieczornej.
3. W piątek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, Matki
Bożej Gromnicznej. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i 18.00. Msza św. o
godz. 9.00 będzie odprawiona również w kościele. Przychodzimy z
gromnicami. Taca przeznaczona będzie na Ośrodek Adopcyjno –
Opiekuńczy.
4. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego
jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą
obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych
zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte
powołania do życia zakonnego.
5. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 1 lutego o godz. 18.00 na
Mszę św. w intencji kapłanów, nowych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych oraz o łaskę wytrwania w powołaniu dla naszych alumnów.
6. W sobotę, 3 lutego, we wspomnienie św. Błażeja – patrona w chorobach
gardła, błogosławieństwo świec i wiernych, zapraszamy.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i
kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy
Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy
wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.30. W
sobotę czcimy Matkę Najświętszą. Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Miesiąca jest wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi
i grzechy popełniane przez ludzkość. Nabożeństwa w tych dniach po
Mszach św. wieczornych. Serdecznie zapraszamy.
8. W sobotę, 3 lutego o godz. 17.00 w sali nr 2 odbędzie się spotkanie
liderów wszystkich grup parafialnych. Obecność obowiązkowa.
9. W tym tygodniu kontynuujemy duszpasterskie odwiedziny kolędowe
rodzin naszej parafii. Odwiedzimy rodziny zamieszkałe przy ul.

Balonowej, Kwiskiej i Na Ostatnim Groszu. Szczegóły na stronie
internetowej parafii i w gablocie.
10. Zgodnie z zarządzeniem Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej dzisiaj po
Mszach św. przeprowadzana jest zbiórka do puszek na potrzeby
Zakonów Klauzurowych w naszej Archidiecezji.
11. W przyszłą niedzielę, 4 lutego będziemy gościli w naszej parafii
Misjonarzy Kombonianów: Afykańczyka ojca Deogratiasa oraz Polaka
ojca Tomasza Marka. Kombonianie są Zgromadzeniem wyłącznie
misyjnym, żyją we wspólnotach międzynarodowych i pracują w 40
krajach świata wśród najbardziej potrzebujących. W czasie kazań
przybliżą nam swoją pracę na misjach, będzie można również
porozmawiać z nimi. Przywiozą ze sobą różne materiały misyjne:
czasopisma, książki, różańce, filmy , gry dla dzieci i inne gadżety o
tematyce misyjnej. Nabywając te materiały możemy wesprzeć dzieło
misyjne prowadzone przez ojców Kombonianów. Będzie też możliwość
złożenia ofiary do puszek na misje.
12. Dzisiaj (w niedzielę) o godz. 19.00 zapraszamy na koncert charytatywny
dla Marcina Kaczyńskiego, naszego parafianina i wieloletniego członka
Liturgicznej Służby Ołtarza. Z repertuarem kolędowym wystąpi
Kameralny Chór Politechniki Wrocławskiej. Po koncercie będzie można
złożyć ofiarę na specjalistyczny sprzęt, środki codziennej opieki
i rehabilitację dla Marcina.
13. Dom Dziecka z Kątów Wrocławskich przesyła gorące podziękowania
dzieciom uczestniczącym w Roratach i ich rodzicom za przekazane
słodycze i artykuły szkolne. Podziękowanie wywieszone jest w gablocie.
14. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Wszystkim Uczestnikom
niedzielnej Liturgii życzymy dobrego tygodnia i polecamy opiece Bożej.

