Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
29 grudnia 2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 31.12.2017 rok
Parafia świętego Andrzeja Boboli - SOPOT
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1. Pożegnanie Starego Roku. Dziś w niedzielę - 31 grudnia od 17:00 - do 18:00 będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na nabożeństwo uwielbienia do Bożej
Opatrzności.
2. Wizyty Duszpasterskie. Podobnie jak w poprzednich latach kolęd rozpocznie się w
przyszły poniedziałku tj. 08 stycznia 2018 r.
3. Plan kolęd. Cały plan kolęd jest udostępniony w gablotach, na stronie internetowej i w
naszym Niezbędniku. ( Zob.: obok ogłoszeń parafialnych ).
4. Msze św. w styczniu 2018 r. Przez cały miesiąc styczeń Msze św. w dni powszednie
będą o 9:00 i o 16:00. Za wyjątkiem soboty, bo to jest już Msza św. niedzielna. W każdą
sobotę stycznia 2018 r. Msza św. będzie o 18:00.
5. Msze św. o 16:00. Od wtorku - do piątku Msze św. wieczorne będą o godzinie 16:00.
6. Nabożeństwa w tygodniu. W środę, czwartek, piątek i sobotę będą nabożeństwa kolejno
do M.B. Nieustającej Pomocy, do Chrystusa Wiecznego i Najwyższego Kapłana, w piątek - do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będą one jednak po zakończonej Mszy św. wieczornej ok.
16:30 . W sobotę, po staremu o 17:30 tj. przed Mszą św. wieczorną i to do Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny.
7. Odwiedziny chorych. W piątek odwiedzimy chorych w ich domach. Nowe osoby obłożnie
chore - należy zgłosić w zakrystii.
7. UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI. W sobotę obchodzić będziemy święto Objawienia
Pańskiego. Porządek Mszy św. będzie taki sam jak w niedzielę. Dzieci do kościoła mogą
przyjść w strojach królewskich z korną na głowie. Ofiary zebrane w Trzech Króli
przeznaczone będą na Misje święte. Na każdej Mszy św. święcić będziemy kredę i kadzidło.

9. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w zakrystii.

W dni świąteczne również będzie można zamawiać Msze św. w ważnych intencja rodzinnych.
10. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 27 numer naszego

11. Prezent pod choinkę. U p. Kościelnego można jeszcze kupić za 20 zł. płytę z pięknymi
kolędami w wykonaniu Karoliny Rumaczyk. Dochód - chcemy przeznaczyć na wsparcie dla
zwierząt w okresie zimowym.
12. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to numery świąteczne, podwójne. Osobno serdecznie polecamy
styczniowy numer naszej BARKI.,

