Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
01 luty 2015 roku
1 Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca- niedziela adoracyjna. Po każdej
Mszy Świętej Adoracja NS a po Mszy o godz.1230 spotkanie grup modlitewnych
w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
2 Jutro przypada Święto Ofiarowania Pańskiego- M.B. Gromnicznej- Dzień Życia
Konsekrowanego. Msze Święte z poświęceniem gromnic o godz. 800; 1600 i 1800 .
Wszystkie Dzieci zapraszamy szczególnie na godz. 1600; będzie po Mszy św.
Rozbieranie choinki z cukierkami.
3 Dzieci przygotowujące się do 1 spowiedzi i 1 Komunii Św. mają obowiązek być
na Mszy św. dnia 2 lutego o godz. 1600 tj. jutro, w poniedziałek. Jest to bardzo
ważny moment przygotowań, ponieważ w czasie Mszy św. odbędzie się
poświęcenie świec pierwszokomunijnych i odnowienie przyrzeczeń Chrztu Św.
4 Chętnych do rozbierania choinek i żłóbka zapraszamy we wtorek na godz. 900.
5 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W
czwartek po Mszy Świętej modlitwa o nowe, liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne oraz misyjne. W piątek od godz. 900 udamy się do naszych
chorych. Spowiedź Święta dla dzieci od godz. 1530 a dla młodzieży i dorosłych
na adoracji od godz. 1700. Adoracja NS z indywidualnym błogosławieństwem o
godz. 1900 w kaplicy Mił. Bożego.
6 Zakończyliśmy kolędę. Od wtorku, w dni powszednie, Msza Święta z godz. 1500
wraca na godz. 700. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Wiernym,
którzy serdecznie przyjęli nas w swoich domach i mogliśmy się wspólnie
pomodlić prosząc Boga o błogosławieństwo. „Bóg zapłać” za wszystkie
serdeczności oraz za ofiary materialne. Jeśli ktoś nie był obecny w domu na
Kolędzie, a chciałby mieć poświęcony dom, to proszę indywidualnie ustalić
termin i godzinę Kolędy w zakrystii.
7 Wspólnota Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie zaprasza wszystkie
Małżeństwa Sakramentalne, na spotkanie w nast. niedzielę o godz. 1600 w salce
Świętej Rodziny. Odpowiemy na pytanie: czym jest Wspólnota Kościoła
Domowego i dlaczego warto w niej być? Zaproszenie kierujemy również do tych,
którzy przez nasze przeoczenie, nie dostali na Kolędzie obrazka z zaproszeniem.
8 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej- tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
9 Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na kościół, w postaci
ofiar: na tacę, na ogrzewanie czy na remonty. Niech Matka Najśw. prowadzi nas
zawsze do Światła, które wraz ze św. Józefem, przyniosła do świątyni. Niech
przynosi to Światło również do nas, bo to my mamy być Bożą świątynią.
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