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Niedziela Świętej Rodziny - 29 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. We wtorek 31 grudnia zakończenie roku kalendarzowego. Serdecznie zapraszamy na
nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne i Mszę św. o godz. 18.00. Zapraszamy również w
noc sylwestrową na Mszę św. o północy, by godnie i uroczyście powitać Nowy Rok. Po
mszy św. o północy tradycyjne spotkanie w klasztornym refektarzu.
2. W środę Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Porządek Mszy św. jak w
każdą niedzielę. Wieczorem nabożeństwo przed figurą Matki Bożej Skalnej z Kalabrii.
3. W tym tygodniu przypada także pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota. W piątek do
południa odwiedzimy chorych. Spowiedź pierwszo-piątkowa od godz. 17.00. Z racji
wizyty kolędowej nie będzie mszy św. dla dzieci o godz. 17.00, dlatego wszystkich
zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu kontynuujemy wizytę kolędową w następujących blokach:








Dzisiaj w Niedzielę: ul. Sławinek, Północna i Zdrojowa
W Poniedziałek: bloki Relaksowa 2 i Relaksowa 4
W Czwartek: Relaksowa 14 i Willowa 21
W Piątek: Tarasowa 3 i Altanowa 4
W Sobotę: Relaksowa 9 i 11
W Niedzielę: Tarasowa 5 i Altanowa 6

Plan kolędy jest wywieszony w przedsionku kościoła oraz dostępny na stronie
internetowej naszej parafii.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty i niedziele 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 święcona można zaopatrzyć się ze
specjalnego naczynia przy wyjściu z kościoła.
Bardzo dziękujemy za dotychczasowe miłe przyjmowanie nas po kolędzie oraz za
wszelkie ofiary na potrzeby budowy naszego kościoła.
5. Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna.
6. Za tydzień z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz.
9.00, a dla dzieci po mszy o godz. 13.00.
7. W następną niedzielę organizujemy także 2 spotkania opłatkowe. Dla całej Rodziny
Różańcowej i Legionu Maryi po mszy św. o godz. 9.00, oraz dla Rady Duszpasterskiej po
mszy św. o godz. 11.00.
Życzymy wam radosnego czasu świętowania i zapraszamy na powitanie Nowego Roku
w naszym kościele, by Panu Bogu zawierzyć swój los w przyszłym roku.

