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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

1. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie
grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili
rozpoczyna publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia.
2. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego.
Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament
zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy
dzień będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, rodziców
chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy
mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.
3. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie
śpiewamy do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego – Matki
Bożej Gromnicznej.
4. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
we wtorek, 11 stycznia, w kościele o godz. 19:00.
5. Wspólnota Benedictus zaprasza na spotkanie modlitewne do sali nr 5 we
wtorek, 11 stycznia o godz. 19:00.
6. Różaniec Fatimski w czwartek, 13 stycznia, o godz. 19:00. Serdecznie
zapraszamy.
7. Porządek wizyty kolędowej w tym tygodniu:
poniedziałek: ul. Legnicka i ul. Na Ostatnim Groszu;
wtorek: ul. Bystrzycka, ul. Kłodnicka, ul. Kwiska;
środa: ul. Horbaczewskiego;
czwartek: ul. Szybowcowa;
piątek: ul. Balonowa.
8. Na spotkanie kolędowe do kościoła zapraszamy w środę mieszkańców ul.
Drzewieckiego, a w sobotę mieszkańców ul. Balonowej, ul.
Horbaczewskiego i ul. Hynka. Rozpoczynamy Mszą o godz. 18:00 w
intencji tych rodzin. Po Mszy św. następuje wspólna modlitwa, śpiew kolęd,

błogosławieństwo i otrzymanie pamiątkowego obrazka z modlitwą za
rodzinę oraz pojemniczka z wodą święconą. Wtedy istnieje możliwość
złożenia ofiary kolędowej w kopercie do koszyczka.
9. Schola Maksymilianki zaprasza na wspólne kolędowanie w przyszłą
niedzielę (16 stycznia) po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
10.W dzisiejszą niedzielę, po wszystkich Mszach św. członkowie
Stowarzyszenia Si alla Vita, zbierają do puszek na pomoc ciężko chorym
dzieciom. Z ostatniej zbiórki pieniądze w całości przekazane zostały dla
Rusłana z Ukrainy, który ma raka kości. Dzisiejsza zbiórka przekazana
zostanie następnym, ciężko chorym dzieciom, które proszą o pomoc.
Wszystkich prosimy o wsparcie tych potrzebujących dzieci, w których
imieniu z serca dziękujemy.
11. Dzisiejsza niedziela jest inwestycyjną. Ofiary przeznaczamy na ogrzewanie
kościoła. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie.
Bóg zapłać!
12. Są do nabycia kreda, kadzidło i mirra, poświęcone w Uroczystość Trzech
Króli. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone zostaną na wsparcie
potrzebujących w parafii. Zespół
CARITAS serdecznie dziękuję
Parafianom za pomoc.
13. Polecamy prasę katolicką. Przekazujemy wszystkim świętującym w tym
tygodniu urodziny, imieniny i inne rocznice najserdeczniejsze życzenia.
Niech Pan Bóg błogosławi, ochrania i umacnia w dobrym.
14. W minionym tygodniu zmarli parafianie: śp. Alina Stopka, lat 70
z ul. Drzewieckiego, śp. Stanisława Potoczna, lat 92 z Bulwaru Ikara i śp.
Władysław Król, lat 86 z ul. Lotniczej. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie...

