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NOWY ROK – 1 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś o północy powitaliśmy w kościele Nowy Rok. Dziękujemy tym, którzy przybyli, by
razem z nami się modlić i polecić Nowy Rok Opatrzności Bożej. Dzisiaj obchodzimy
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Modlimy się też o Pokój na świecie, a za
odśpiewany Hymn do Ducha Św., można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi
warunkami.
2. Kontynuujemy naszej parafii wizytę duszpasterską (tzw. kolędę).

W najbliższym tygodniu odwiedzimy:
 W poniedziałek: bloki: Tarasowa2A, Tarasowa 4 i Tarasowa 6.
 We wtorek: Tarasowa 3, Bartnicza 28, Bartnicza 26.
 W środę: Tarasowa 5, Relaksowa 6
 W czwartek: Altanowa 6
 W sobotę: Altanowa 4, Willowa 1, Poligonowa 2B
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, natomiast w sobotę wcześniej tj. od godz. 15.00
Prosimy o przygotowanie na stół wody święconej, kropidła, świecy i krzyża, a dzieci i młodzież
o zeszyty do nauki religii. W wodę można zaopatrzyć się w przedsionku kościoła, a kropidła lub
całe zestawy kolędowe można nabyć w naszym kiosku z gazetami.
Cały program wizyty duszpasterskiej wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła
oraz umieszczony na stronach internetowych parafii.
3. W piątek nie idziemy po kolędzie, gdyż jest to uroczystość Trzech Króli. Porządek Mszy
św. jak w każdą niedzielę. Po Mszach św. poświęcenie kredy i kadzidła.
4. Msza św. wieczorna w piątek będzie sprawowana w intencji solenizantów: o. Adama i
o. Juliana.
5. W Piątek przypada także pierwszy piątek miesiąca dlatego do południa odwiedzimy
chorych od. godz. 9.00. Do spowiedzi pierwszo-piątkowej będzie można przystąpić
podczas każdej mszy św. Zachęcamy także do praktykowania pierwszych sobót miesiąca.
6. Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna. Różne sprawy
kancelaryjne będzie można załatwić w niedzielę po mszy św.
7. W następną niedzielę 8 stycznia gościć będziemy w naszym kościele chór „Canticum
Canticorum„ z Kraśnika, który zaśpiewa na Mszach św. o godz. 9 i 11.
8. Również w następną niedzielę, msza św. o godz. 9.00 będzie sprawowana w int.
Członków Żywego Różańca i Legionu Maryi, a po Mszy św. odbędzie się ich spotkanie
opłatkowe.
9. W pierwszy dzień Nowego Roku pragniemy Wam życzyć, abyście otwarli swojej serca na
wszelkie dobro, jakie Bóg chce wam zesłać. Niech każdy wasz dzień nie będzie z daleka od
Boga, ale tuż przy Nim, by bliskość Boga zapewniła wam prawdziwe szczęście i dobre
owoce waszej codziennej pracy przez cały Rok.

