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1. KOLĘDA. Wizyty Duszpasterskie trwają już od dwóch tygodni. Trwać będą do czwartku
tj. 25 stycznia włącznie. Bywa, że kogoś nie było w domy w wyznaczonym czasie. Tę kolędę
można uzupełnić w piątek - 26 stycznia br. Wcześniej jednak należy osobiście skontaktować
się z Kapłanem dziś w zakrystii , albo w tygodniu po Mszy św.
2. Prośba o pomoc w czasie trwania kolędy. Bardzo prosimy powiadomić Sąsiada o
terminie kolędę. Prosimy, po zakończeniu kolędy u Siebie ( w Twoim domu ) zaprowadź
Księdza do najbliższego Sąsiada, z którym miałeś wcześniej kontakt. Twój Sąsiad, po kolędzie
poprowadzi Kałana do następnego mieszkania. Przedstaw Księdza ( proboszcza lub wikariusza
) Twojemu sąsiadowi. Za tego rodzaju współpracę - z góry serdecznie dziękujemy.
3. Plan kolęd. Cały plan kolęd jest udostępniony w gablotach, na stronie internetowej (
zobacz: ogłoszenia i archiwum ) i w naszym Niezbędniku. ( Zob.: ogłoszenia parafialne).
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. ( W każdą sobotę stycznia 2018 r. Msza św.
będzie o 18:00).
5. 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.
6. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w
zakrystii.
7. Dzień Babci i Dziadka. Dziadek i Babcia to wyjątkowe osoby w naszym życie. Po
Rodzicach byli dla nas wszystkim - czy dziś pamiętamy o nich w modlitwie i ofierze Mszy
św.? Zamów w ich intencji Mszę św. dziś, albo w najbliższym czasie.
8. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 30 numer naszego

9. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”.

