Ogłoszenia parafialne
IV Niedziela Zwykła
28 stycznia 2018r.

1.

Zakończyły się duszpasterskie odwiedziny Wiernych, zwane KOLĘDĄ. Msze
Św. w dni powszednie wracają do zwykłego porządku. W przypadku nieobecności
na kolędzie termin odwiedzin kolędowych można ustalić na bieżąco w zakrystii.

2.

Spotkanie dla rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Spowiedzi i
I Komunii Św. odbędzie się za 2 tygodnie – 11 lutego.

3.

Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas VI i VII szkoły podstawowej
oraz II klasy gimnazjum odbędzie się dzisiaj o g. 1500 w kościele. Obecność
obowiązkowa.

4.
5.

Zapraszamy na adorację uwielbienia dzisiaj po Mszy Św. o g. 1800.
W piątek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień Życia
Konsekrowanego – Msze święte z poświęceniem świec o g. 800, 1600 i o 1800.

6.

W sobotę w Liturgii wspominamy Św. Błażeja, biskupa i męczennika. Na Mszy
Św. o g. 800 oraz po Nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca, odbędzie się
błogosławieństwo Św. Błażeja chroniące szczególnie od chorób gardła.

7.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.
W czwartek będziemy modlić się o powołania w kościele, w piątek od g. 9 00
udamy się do chorych. Sakrament Pokuty i pojednania dla dzieci, młodzieży i
wszystkich Wiernych o g. 1530 oraz o g. 1700 w trakcie adoracji N.S. W sobotę
zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca o g. 17 15. W przyszłą
niedzielę po każdej Mszy Świętej adoracja N.S., a po Mszy Świętej o g.12 30
spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

8.

Zwracamy się do Parafian z prośbą o pomoc w uporządkowaniu kościoła,
rozebraniu choinek i schowaniu dekoracji świątecznej. Zapraszamy w sobotę na
g. 900.

9.

Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z III klasy gimnazjum odbędzie się
w przyszłą niedzielę 4 lutego o g. 1500 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Wejście od
podwórka. Obecność obowiązkowa.

10.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny.
Można też zabrać ze sobą Dobre Nowiny.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy obfitego błogosławieństwa na każdy dzień nowego
tygodnia. Dzieciom i mlodzieży, którzy kończą ferie, życzymy dużo sił i chęci do
podjęcia na nowo nauki w szkole.
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