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Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wraz z dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny czas Bożego
Narodzenia. Jednak w pięknej polskiej tradycji możemy śpiewać kolędy aż do 2
lutego – czyli do święta Ofiarowania Pańskiego.
2. Kontynuujemy również wizytę kolędową w domach naszej parafii. Dziękujemy za
dotychczasowe życzliwe przyjmowanie kapłanów po kolędzie, za wszelkie dobre słowo,
uwagi i sugestie oraz za złożone ofiary na potrzeby kościoła. W najbliższym tygodniu
odwiedzimy następujące mieszkania:










jeszcze dzisiaj: bloki Pergolowa 3 i 5
w Poniedziałek: Limbowa 3, Limbowa 4 do 32, Bartnicza 26 i 28
we Wtorek: Poligonowa 8 i 12
w Środę: Poligonowa 10
w Czwartek: Kasztelańska 31
w Piątek: Relaksowa 16
w Sobotę: Relaksowa 6, 8 i 12
w następną Niedzielę: Willowa 1 i Poligonowa 2B

Cały plan kolędy wywieszony jest 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.
Martwi nas w tym roku zbyt duża liczba zamkniętych mieszkań. Jeżeli zatem ktoś nie
mógł być obecny w czasie kolędy lub czyjeś mieszkanie niechcąco pominęliśmy, to może
zgłosić chęć przyjęcia kapłana w innym terminie, dzwoniąc lub zgłaszając w zakrystii.
3. Informujemy, że w zimowe dni powszednie Msze św. odprawiane będą w kaplicy bocznej,
która będzie w tym celu lepiej dogrzana i osłoniona. Wejście do kościoła będzie także
przez drzwi boczne.
4. W przyszłą niedzielę grupa teatralną z naszej parafii zaprasza na przedstawienie „Mały
książę” po mszy św. o godz. 13.00 w sali klasztoru. Zapraszamy zwłaszcza dzieci z
rodzicami.
5. Dwa ogłoszenia zewnętrzne:
 Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Kosmowskiej ogłasza od jutra nabór dzieci na
nowy rok szkolny. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
 Generalny wykonawca budowy ul. Zelwerowicza przy ul. Poligonowej informuje o
możliwości przekazania humusu (czyli gruntu organicznego). Zainteresowani
proszeni są o kontakt z kierownikiem budowy. Tel. na tablicy ogłoszeń.
6. Wszystkim życzymy miłej niedzieli i wypoczynku, a tym, którzy obchodzą w najbliższym
tygodniu swoje imieniny, urodziny czy jubileusze składamy serdeczne życzenia, upraszając u
Boga obfitości łask. Wszystkie nasze sprawy i trudy nadchodzącego tygodnia złóżmy także w
ręce Matki Najświętszej modląc sie wspólnie .... Pod Twoja obronę .....

