Ogłoszenia parafialne
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
1 stycznia 2022
W piątek zakończyliśmy rok 2021. Był on bardzo trudny pod wieloma względami. I
dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali włączając się aktywnie
w prace na rzecz parafii zarówno w wymiarze materialnym, jak również duszpasterskim.
Dziękujemy także za modlitwę i wszelkie oznaki życzliwości. Za wszystkich naszych
parafian i gości modlimy się podczas Mszy św. sprawowanych za parafian. Niech Pan
Bóg błogosławi nam wszystkim w Nowym 2022 Roku!
Dzisiaj rozpoczynamy w naszej archidiecezji nowennę w intencji rodzin, która
potrwa do 9 stycznia. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda skierował "Słowo do Rodzin",
które posłuży nam jako pomoc do przeprowadzenia modlitwy w naszych domach.
Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę zabierając do domu, które dostępne są w
kruchcie.
Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. w środę o godz. 18.00.
W czwartek, 6 stycznia przeżywać będziemy uroczystość Objawienia Pańskiego
zwaną Trzech Króli. Na wszystkich Mszach Świętych pobłogosławimy kredę,
kadzidło i wodę. Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jest to
również Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary zbierane w tym dniu w
całej Polsce przeznaczone są na potrzeby misji.
W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 17.30.
Zazwyczaj po Nowym Roku rozpoczynaliśmy wizytę duszpasterską, czyli kolędę. W tym
roku ze względu na stan epidemii nie będzie ona miała tradycyjnej formy.
Przypominamy, a jednocześnie proponujmy dwa rozwiązania. Pierwsza propozycja:
indywidualna wizyta kapłana w domu po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody na
spotkanie. W tym celu prosimy wypełnić formularz dostępny w kruchcie i złożyć w
zakrystii lub kancelarii. Chęć przyjęcia kolędy można także zgłosić poprzez formularz
zamieszczony na naszej parafialnej stronie internetowej. Zapisy na indywidualną
kolędę będziemy prowadzić do 6 stycznia. Druga propozycja: Podobnie jak w roku
ubiegłym, zaprosimy mieszkańców poszczególnych ulic na wspólną wieczorną
Eucharystię i kolędowe błogosławieństwo. Szczegółowy plan podamy za tydzień.
W niedzielę, 9 stycznia o godz. 16.00 Msza św. dla osób samotnych z modlitwą o
znalezienie dobrej żony i dobrego męża.
Przed tygodniem zebraliśmy do puszek na ogrzewanie naszego kościoła kwotę 1 080
zł. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Za tydzień
przypada II niedziela miesiąca, taca przeznaczona będzie na cele remontowe i
inwestycyjne w naszej świątyni.
Zachęcamy do lektury świątecznego wydania parafialnego pisma Barka, która dostępna
jest w kruchcie. Naszym Gościom za dobrowolną ofiarę proponujemy również
kalendarz ze zdjęciami z naszego kościoła. Kalendarz ten, nasi parafianie
otrzymają podczas kolędy.
Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów.

