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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po
Narodzeniu Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją
chwałą i ukazał się wszystkim narodom.
2. Wspólnota Benedictus zaprasza na Adorację Najświętszego Sakramentu do
kaplicy we wtorek, 4 stycznia o godz. 19:00.
3. W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego,
popularnie zwana świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze
Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada,
że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na
ziemi. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą
sprawowane według porządku niedzielnego.
4. Z okazji święta Trzech Króli Zespół Caritas rozprowadza po każdej Mszy św.
kredę, kadzidło i mirrę. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone zostaną na
wsparcie potrzebujących w parafii. Zespół serdecznie dziękuję Parafianom za
pomoc.
5. W Trzech Króli taca przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny. Już
dziś gorąco polecamy tę składkę życzliwości Parafian.
6. W tym roku ponownie odbędzie się, po rocznej przerwie, Orszak Trzech Króli,
który przejdzie ulicami Wrocławia dnia 6 stycznia. Orszak wyruszy około
godziny 12:00 z placu przed kościołem uniwersyteckim, następnie przejdzie
ulicą Kuźniczą, na Plac Gołębi. Organizatorzy serdecznie zachęcają do wzięcia
udziału w tegorocznym Orszaku.
7. Apostolat Margaretka zaprasza Parafian w czwartek, 6 stycznia o godz. 18:00
na Mszę św. w intencji kapłanów, nowych powołań kapłańskich i misyjnych
oraz o łaskę wytrwania w powołaniu dla naszych alumnów.
8. W dniu 6 stycznia przypada pierwszy czwartek miesiąca. Nabożeństwo po
Mszy św. wieczornej, zapraszamy.
9. W piątek, pierwszy miesiąca zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą za
grzechy całego świata o godz. 18:00 oraz na nabożeństwo do Najświętszego
Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej. Możliwość spowiedzi od godz.
16:30.

10.W niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy
liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
11.Grupa recytatorska Peregrini serdecznie zaprasza na spektakl Litania o N.M.P.
według Cypriana Kamila Norwida, który odbędzie się w naszym kościele
w sobotę, 8 stycznia po Mszy Świętej.
12. W niedzielę, 9 stycznia o godzinie 19:00 w kościele odbędzie się kolejne
spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
13. W przyszłą niedzielę miesięczna składka na inwestycje parafii, którą
przeznaczymy na ogrzewanie kościoła. Ofiarodawcom składamy serdeczne
podziękowanie. Bóg zapłać!
14. Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc schronisku Brata Alberta. Za ofiary
serdecznie dziękujemy.
15. W związku z niemożnością odprawienia wizyty kolędowej w dotychczasowej
formie, zapraszamy rodziny naszej parafii do kościoła w wyznaczone soboty
i środy na Mszę św. o godz. 18:00. Będziemy modlić się w intencji tych rodzin
oraz udzielimy kolędowego błogosławieństwa i rozdamy pamiątkowe obrazki.
Ofiary kolędowe w kopercie można będzie złożyć do koszyczka przy odbiorze
pamiątkowych obrazków i wody święconej oraz na tacę. Przeznaczone zostaną
na potrzeby parafii (ogrzewanie), na pomoc Seminarium Duchownemu, na
dzieła dobroczynne prowadzone przez Kurię wrocławską i na premię
świąteczną dla księży.
- 8 i 12 stycznia, zapraszamy rodziny zamieszkałe przy ul. Drzewieckiego,
numery parzyste i nieparzyste,
- 15 i 19 stycznia – z ul. Balonowej, Horbaczewskiego i Hynka,
- 22 i 26 stycznia – z ul. Szybowcowej, Bulwar Ikara i Bulwar Dedala,
- 29 stycznia i 1 lutego – z ul. Na Ostatnim Groszu, Kłodnickiej, Kwiskiej,
Bystrzyckiej.
W czwartek, 6 stycznia (Trzech Króli) podamy program wizyty duszpasterskiej
dla rodzin, które zgłosiły chęć przyjęcia księdza w domu.
16. Polecamy prasę katolicką. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia
życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
Miłej i błogosławionej niedzieli.
17. W minionym czasie odeszła do wieczności: śp. Mirosława Trzaska, lat 58 z ul.
Drzewieckiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

