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IV Niedziela Zw. – 29 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W najbliższy czwartek 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. z kazaniem o godz. 7, 18 i dodatkowa o godz. 20.
Bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą w tym dniu świec-gromnic. Będzie to także
doroczny Dzień Życia Konsekrowanego, dlatego ofiary na tacę przeznaczone będą na
potrzeby zakonów kontemplacyjnych.
2. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: Pierwszy Czwartek, Piątek i Pierwsza
Sobota miesiąca. W piątek wizyty domowe u chorych od godz. 9.00. Dodatkowa Msza
św. dla dzieci o godz. 17.00. Spowiedź pierwszopiątkowa rozpocznie się pół godziny
przed Mszą św. W I sobotę wieczorem, zamiast nabożeństwa do bł. Jana Pawła II będzie
nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
3. W czasie zimowych ferii szkolnych klasztorna świetlica czynna będzie nieco wcześniej tj.
od. godz. 12.00 do 16.00. Kawiarenka natomiast czynna będzie jak zawsze od godz.
18.30 do 21.00. Pod koniec ferii szkolnych planujmy zorganizować sportowy turniej
tenisa stołowego. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w świetlicy lub kawiarence.
4. Z racji ferii szkolnych odwołujemy w najbliższa niedzielę spotkanie z dziećmi
przygotowywującymi się do I Komunii Świętej. Spotkanie odbędzie się dopiero w 3
niedzielę miesiąca.
5. Dzisiaj po każdej mszy św., przy wyjściu z kościoła, będzie możliwość złożenia swojego
podpisu pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która wykluczyła jedyną
katolicką stację spośród nadawców telewizji naziemnej. Zachęcamy do włączenia się do
tej akcji nie tylko tych, którzy lubią i oglądają TV Trwam, ale także wszystkich, którzy
jako katolicy zauważają jawną w tym względzie niesprawiedliwość i niezrozumiałą
dyskryminację mediów katolickich.
6. W naszej parafii powstała nowa i ciekawa inicjatywa pod nazwą Klub Dyskusyjny, który
będzie się spotykał w niedzielne wieczory w klasztornej kawiarence. Jak proponuje
pomysłodawca – pan Stanisław Brzozowski – klub dyskusyjny ma na celu umożliwienie
wzajemnej wymiany myśli i poglądów na tematy z zakresu kultury, historii, socjologii,
psychologii czy współczesnej cywilizacji. Będzie to z pewnością wspaniała możliwość
podzielenia się z innymi swoimi spostrzeżeniami, a zarazem okazja towarzyskiego
spotkania się z innymi mieszkańcami parafii. Być może wynikną z tych spotkań także
ciekawe praktyczne inicjatywy. Na początek zapraszamy chętnych już dzisiaj na godz.
19.00, by podyskutować na aktualny temat problemów mediów katolickich. Będzie to
także spotkanie organizacyjne, by zaplanować tematy na przyszłość. Serdecznie
zachęcamy do udziału. Szerszy opis celów klubu można przeczytać na tablicy ogłoszeń.
7. Przypominamy o planowanych pielgrzymkach do Ziemi Świętej i Medjugorie.
Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii.
8. Szkoła Podstawowa Nr 34 przyjmuje już zapisy na nowy rok. Szczegóły na plakacie.
9. Zachęcamy także do czytania Prasy Kalickiej.
10. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień.

