Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Zwykła
21 stycznia 2018r.

1. Do piątku trwają duszpasterskie odwiedziny Wiernych, zwane KOLĘDĄ.

Każdego dnia odwiedziny rozpoczynamy od godz. 16 00. Plan kolędy jest
wywieszony w gablocie. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych
błędów. W związku z Kolędą, nie będzie Mszy Świętych w dni powszednie o
g. 1800 od wtorku 23 stycznia do piątku 26 stycznia włącznie. Również w
związku z kolędą Kancelaria we wtorek i czwartek będzie czynna tylko rano
od g. 900 do g. 1000. W przypadku nieobecności na kolędzie termin odwiedzin
kolędowych można ustalić na bieżąco w zakrystii.

2. W

poniedziałek 22 stycznia uroczystość Św. Wincentego Pallottiego,
założyciela Zgromadzenia Księży Pallotynów. W związku z tym, zapraszamy
jutro na uroczystą Mszę Św. o g. 1800 w intencji Dobrodziejów naszego
zgromadzenia. Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich członków Wspólnot
działających przy naszej parafii oraz wszystkich, którzy pomagają w kościele
na spotkanie przy kawie i herbacie.

3. Dzisiaj

obchodzimy dzień babci, a jutro – dzień dziadka. Pamiętajmy o
naszych babciach i dziadkach okazując im naszą wdzięczność przez
odwiedziny, życzenia, a jeśli już odeszli z tego świata, to okażmy im naszą
miłość wizytą na cmentarzu i modlitwą za nich.

4.Spotkanie

dla kandydatów do Bierzmowania z klas VI i VII szkoły
podstawowej oraz II klas gimnazjum odbędzie się w przyszłą niedzielę 28
stycznia o g. 1500 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Wejście od podwórka.
Obecność obowiązkowa.

5.Zapraszamy na adorację uwielbienia, która odbędzie się w przyszłą niedzielę
28 stycznia po Mszy Św. o g. 1800.

6.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na
Kościół. Wiernym życzymy pogodnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
Wszystkim babciom i dziadkom życzymy wszelkich Bożych łask, radości,
szacunku, a także wdzięczności od swoich dzieci i wnuków. Dzieciom i
młodzieży życzymy udanych ferii.
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