Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Zwykła w ciagu roku
23 stycznia 2022
Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako
czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w słowach Pisma świętego, które
czytamy w czasie Liturgii w kościele, a także w domach podczas modlitwy indywidualnej i
rodzinnej. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością
wysławiali Boga, który do nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”. Zachęcamy do
pobrania aplikacji, która powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych Dzieła
Biblijnego. Szczegóły znajdziemy na naszej parafialnej stronie internetowej.
Dobiega końca czas kolędowy. W piątek odprawiliśmy w kościele ostatnią Msze Św. dla
mieszkańców poszczególnych ulic. Kapłani, w najbliższym tygodniu, kończą także indywidualne
wizyty duszpasterskie u parafian, którzy zaprosili do swoich mieszkań. Wszystkim, którzy
skorzystali z różnej formy spotkań składamy gorące podziękowania. Dziękujemy
również za wszelkie uwagi, słowa życzliwości i za ofiary złożone na cele parafialne. W
ubiegłą sobotę także kapłani przeżyli spotkanie kolędowe. Naszą plebanię odwiedzłi Abp
Tadeusz Wojda – Metropolita Gdański.
Wczoraj przeżyliśmy Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci, młodzieży i
dorosłych z parafialnego zespołu INVICTUS. Raz jeszcze dziękujemy członkom zespołu za
zaangażowanie i zorganizowanie pięknego artystycznego oraz duchowego wydarzenia.
W sobotę po porannej Mszy św. różaniec rodziców w intencji dzieci.
Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary na utrzymanie kościoła składane w świątyni lub
przekazywane na parafialne konto oraz za wszelką ludzką życzliwość i pomoc, której
doświadczamy. Za tydzień przypada ostatnia niedziela miesiąca, będzie można złożyć ofiarę na
ogrzewanie naszego kościoła.
Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia oraz
zapewniamy o naszej modlitwie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli.
Intencje mszalne zamówić można w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszy św.
(10.30 i 12.00) - zapraszamy do kawiarenki parafialnej na kawę, herbatę i domowe ciasto.
Zawierzając się wstawiennictwu Matki Bożej – Królowej Pokoju, prośmy o pokój na świecie,
a szczególnie o oddalenie niebezpieczeństwa wojny na wschodzie. Pod Twoją obronę…

