Ogłoszenia parafialne
II Niedziela Zwykła w ciągu roku.
16 stycznia 2021
W czwartek obchodzimy Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Za wstawiennictwem
św. Joachima i Anny - dziadków Pana Jezusa, prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
tych, którzy doświadczają tej godności.
W związku z powrotem do szkół dzieci z klas I-III wznawiamy również katechezy
przygotowujące do uroczystości I Komunii świętej. Spotkania dla dzieci odbędą się za
tydzień w Niedzielę w dwóch grupach o godz. 11.00 i 13.00.
W Niedzielę, 24 stycznia o godz. 16.30 przeżyjemy Misterium Bożonarodzeniowe w
wykonaniu artystów naszego zespołu muzycznego. Będzie to modlitwa w pięknym klimacie
świec i światła w połączeniu ze Słowem Bożym, muzyką oraz wspólnym
kolędowaniem. Serdecznie zapraszamy.
Ze względu na trwającą pandemię w tym roku nie będzie odwiedzin duszpasterskich tzw.
kolędy w tradycyjnej formie. W zamian za to, zapraszamy Was drodzy Parafianie, na
wieczorną Eucharystię o godz. 18.00, która będzie sprawowana w intencji
mieszkańców poszczególnych ulic z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na
kolejny rok. Uczestnicy otrzymają wodę święconą, kalendarz parafialny i świąteczną kartkę z
modlitwą błogosławieństwa mieszkania, z której będzie można skorzystać podczas domowego
obrzędu pokropienia wodą świeconą. Plan spotkań modlitewno –
kolędowych: Poniedziałek 18.01 - ulice: Aleja Niepodległości, Pokorniewskiego, Sępia i
Budzisza, Wtorek 19.01 - ulice: Haffnera, Goyki, Ceynowy, Środa 20.01 - ulice: Morska,
Majkowskiego, Mokwy, Fiszera, Helska, Czwartek 21.01 - ulice: Kordeckiego, Parkowa,
Piastów, Bema, Ogrodowa, Piątek 22.01 - ulice: Powstańców Warszawy, Królowej Jadwigi,
Grunwaldzka i Pułaskiego. Plan jest również w gablocie i na parafialnej stronie
internetowej. W następną niedzielę, na wszystkich Msza świętych pomodlimy się za
gości oraz sympatyków naszego kościoła.
Intencje mszalne zamówić można w biurze parafialnym lub w zakrystii po Mszy św.
Zachęcamy do lektury tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny, które dostępne są przy
wyjściu z kościoła.
Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Za tydzień
przeżywać będziemy „Dzień solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, podczas każdej Mszy
Świętej, we wszystkich parafiach będziemy modlić się za poszkodowanych w czasie trzęsień
ziemi i przeprowadzimy zbiórkę ofiar na pomoc
W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka: śp. Barbara Jędraszek l. 72 z
ul. Goyki. Zmarłych parafian i dobrodziejów kościoła, naszych bliskich, zmarłe babcie i
dziadków oraz - polećmy Bożemu Miłosierdziu wołając: Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

