OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Święto Świętej Rodziny i Nowy Rok
31.12.2017 – 1.01.2018
Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim drogim Parafianom i Gościom
Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Św., wiele dobrych natchnień, dobrego
zdrowia i dużo życzliwości od ludzi na każdy dzień w 2018 roku.

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
1. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Św. w naszym kościele o godz.
7:30; 9:00;10:30 i 12:00. Nie ma Mszy o godz. 14:30. Zakończenie roku 2017
nabożeństwem po Mszy Św. o godz. 17:00.

W tym tygodniu
1. Jutro przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to Światowy Dzień
Modlitw o Pokój. Msze Św. jutro jak w każdą niedzielę, poza Mszą o godz. 7:30. O
godz. 11:30 modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie. Przypominamy, że od 1
stycznia nie ma Mszy w niedziele o godz. 14:30 tylko o godz. 15:30.
2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca:
• w I czwartek po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu
• w I piątek miesiąca:
- spowiedź św. dla dzieci od godz. 16:00 i Msza dla nich o godz. 17:00
- Msza św. z nowenną do Chrystusa Ukrzyżowanego o godz. 18:00
- spowiedź św. dla młodzieży od godz. 19:00 i Msza św. o godz. 19:30
3. Odwiedziny chorych wyjątkowo zamiast pierwszej soboty stycznia: ks. proboszcz w I
piątek miesiąca; ks. wikariusz w sobotę 13 stycznia od godz. 8:30.
4. W sobotę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze Św. w
naszym kościele jak w niedzielę poza Mszą o godz. 15:30. Podczas każdej Mszy
poświęcimy kadzidło i kredę, które będzie można nabyć u pań z PZ Caritas. Składka
tego dnia przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny.
5. W Uroczystość Trzech Króli zapraszamy wszystkich zaangażowanych w grupy
duszpasterskie i pragnących śpiewać kolędy na spotkanie przy kawie i cieście w salce o
godz. 16:00.

W przyszłą niedzielę
1. Święto Chrztu Pańskiego kończące w liturgii okres Narodzenia Pańskiego.
2. O godz. 7:30 Msza w intencji Wspólnoty Żywego Różańca, po niej spotkanie.
3. Spotkanie opłatkowe dla grup duszpasterskich dzieci i ministrantów o godz. 16:00.

Pozostałe ogłoszenia
1. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny”
i „Mały Przewodnik Katolicki” dla dzieci.
2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszego kościoła. Dziękujemy też za
pierwsze ofiary składane na kolędzie. Całość ofiar przeznaczamy na spłatę reszty długu
remontowego i zapłatę za pierwsze ławki.

