Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA ZWYKŁA
15 stycznia 2017 roku
1. Zapraszamy

Dzisiaj na Wieczór Uwielbienia. Rozpoczniemy Mszą Świętą o g. 1800, a
następnie modlitwa Uwielbienia. Uwielbienie winno, w sposób naturalny, wypływać z
naszej miłości do Boga i postawy ufności. Radujemy się bowiem z obecności
wszechmocnego i kochającego Boga. Chcesz doświadczyć uwolnienia serca z bólu i
lęku?, doświadczyć miłości Bożej ? zobaczyć że Bóg działa także w Twoim życiu? –
Przyjdź i uwielbiajmy wspólnie Miłosiernego Boga.

2. Trwają

duszpasterskie odwiedziny Wiernych, zwane KOLĘDĄ. Każdego dnia
odwiedziny rozpoczynamy od godz. 1600. Cały plan kolędy jest wywieszony w gablocie.
W przypadku nieobecności na kolędzie termin odwiedzin kolędowych można ustalić na
bieżąco w zakrystii. W związku z Kolędą Msze Św. wieczorne w dni powszednie są
przeniesione na g. 1500 do końca stycznia. Wierni, którzy mają zamówione intencje na
Msze Św. wieczorne, proszeni są o podejście do zakrystii i ustalenie innej godziny lub
innej daty odprawienia Mszy Św.

3. W

najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość świętego Wincentego Pallottiego –
założyciela ZAK I SAC. W związku z tym, zapraszamy tego dnia wszystkich (grających i
śpiewających) do naszego kościoła na wspólne kolędowanie na g. 1630.

4. Kandydaci do Bierzmowania w przyszłą niedzielę o g. 1700 będą mieli spotkanie w salce
Św. Rodziny k. kancelarii. Obecność obowiązkowa.

5. W sobotę 21 stycznia obchodzimy dzień babci, a w niedzielę 22 stycznia – dzień dziadka.
Pamiętajmy o naszych babciach i dziadkach okazując im naszą wdzięczność przez
odwiedziny, życzenia, a jeśli już odeszli z tego świata, to wizyta na cmentarzu i modlitwa
za nich.

6. Nasi Współbracia zapraszają do Pallotyńskiego Domu w Ząbkowicach Śl. na rekolekcje
ośmiodniowe – „Lectio divina” oraz na różnego rodzaju spotkania i warsztaty. Bliższe
informacje znajdziemy na plakacie w gablocie.

7. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY.

8. Serdeczne

Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
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