Ogłoszenia parafialne
Niedziela Świętej Rodziny
31 grudnia 2017r.

1.

Dziś ostatni dzień roku. O godz. 1730 nabożeństwo na zakończenie Starego
Roku, a po nabożeństwie odśpiewamy dziękczynne Te Deum (Ciebie Boga
wysławiamy). Za odśpiewanie tego hymnu można uzyskać odpust zupełny.

1.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Pamiętajmy tego
dnia o modlitwie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. W pierwszy
piątek miesiąca udamy się do chorych od g. 9 00. W pierwszą sobotę miesiąca
mamy Uroczystość objawienia Pańskiego Trzech Króli, Msze Święte będą
sprawowane tak jak w niedziele. W czasie każdej Mszy Świętej poświęcenie
kredy i kadzidła z możliwością zabrania do domu. Jest to święto nakazane. 6
stycznia, na Mszy św. o g. 1115, Dzieci Szkoły Podst. nr 5 wystawią dla nas
Jasełka misyjne. Po Mszy Św. Dzieci będą zbierały ofiary na Dzieci z Syrii.
Serdecznie zapraszamy. Tego dnia, ulicami naszego miasta przejdzie Orszak
Trzech Króli. Zapraszamy wszystkich Wiernych do udziału w tym Orszaku
na godz. 1200 przed kolegiatą Św. Aniołów Stróżów. Podczas przemarszu
będą przedstawiane scenki jasełkowe i śpiewane kolędy. Przemarsz zakończy
się na placu teatralnym.
Również w tym dniu zapraszamy Wspólnotę Modlitewną na spotkanie
opłatkowe oraz wymianę tajemnic Różańcowych. Rozpoczynamy w kościele
Mszą św. o g. 1500, a następnie spotkanie w salce Świętej Rodziny.
W sobotę zapraszamy również na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca
na g. 1700.

4.

W przyszłym tygodniu Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny
okres Bożego Narodzenia. Polski zwyczaj wydłuża jednak śpiewanie kolęd i
wystrój świąteczny do 2 lutego. Będzie to pierwsza niedziela miesiąca, a
zatem na zakończenie każdej Mszy Św. – adoracja NS.

5.

Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klasy 3 gimnazjum w
następną niedzielę 7 stycznia o g. 1500 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Wejście o podwórka. Obecność obowiązkowa.

6. Plan

kolędy jest wywieszony w gablocie. Prosimy o zapoznanie się i
zgłoszenie ewentualnych błędów. W styczniu, w związku z Kolędą, nie
będzie Mszy Świętych w dni powszednie o g. 1800.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy dobrej niedzieli, a wieczorem udanej zabawy.
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