Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
5 stycznia 2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 06.01.2018 rok
Parafia świętego Andrzeja Boboli - SOPOT
Sobota

- UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Niedziela - CHRZTU PAŃSKIEGO.

1. Porządek Mszy św. Dziś i jutro ( w niedzielę ) Msze św. będą celebrowane według
zwykłego niedzielnego porządku. Dzisiaj na każdej Mszy św. święcimy kredę, złoto i kadzidło.
Wszystkie ofiary dzisiaj zebrane przeznaczone będą na Misje św. Dodatkowo zapraszamy do
wzięcia udziału w orszaku Trzech Króli. Początek przy muszli koncertowej o 13:00.
Zakończenie w Gwieździe Morza. Na zakończenie będzie można wysłuchać koncertu kolęd.
2. Wizyty Duszpasterskie. Kolęda rozpocznie się w poniedziałek tj. 08 stycznia 2018 r.
Początek od ul. J. Haffnera - od najniższego numeru i od połowy wyznaczonej części tej ulicy.
3. Prośba o pomoc w czasie trwania kolędy. Po pierwsze: Bardzo prosimy powiadomić
Sąsiada o terminie kolędę. Po drugie: Prosimy, po zakończeniu kolędy u Siebie ( w Twoim
domu ) zaprowadź Księdza do najbliższego Sąsiada z którym miałeś wcześniej kontakt. Po
trzecie: Twój Sąsiad, po kolędzie poprowadzi Kałana do następnego mieszkania / domu. Po
czwarte: Przedstaw Księdza ( proboszcza lub wikariusza ) Twojemu sąsiadowi. Za tego
rodzaju współpracę - z góry serdecznie dziękujemy.
4. Plan kolęd. Cały plan kolęd jest udostępniony w gablotach, na stronie internetowej i w
naszym Niezbędniku. ( Zob.: obok ogłoszeń parafialnych ).
5. Spotkanie do członków I Róży Różańcowej. Miesięczne zebranie dla Żywego Różańca
będzie w niedzielę - 7 stycznia 2018 r. o 17:00 w domu katolickim.
6. 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. ( W każdą sobotę stycznia 2018 r. Msza św.
będzie o 18:00).
7. Nabożeństwa w tygodniu. W środę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i w piątek
Koronka do Miłosierdzia Bożego będą po Mszy św. wieczornej ok. 16:30.
8. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w zakrystii.
Rodzice zamawiając Msze św. w obecności swoich dzieci dają dobry przykład - na przyszłość.

9. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 28 numer naszego

10. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Osobno serdecznie polecamy nowy, styczniowy numer naszej
BARKI.,

