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2 Niedziela zw. – 19 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zbliża sie ku końcowi wizyta kolędowa w domach naszej parafii. Dziękujemy za życzliwe
przyjmowanie kapłanów po kolędzie, za wszelkie uwagi i sugestie oraz za złożone ofiary na
potrzeby kościoła. Pozostały nam jeszcze 2 dni kolędy:

 w dniu dzisiejszym: ul Willowa 1 i Poligonowa 2B (od godz. 15.00)
 w Poniedziałek: Relaksowa 23, 25 i 27 (od godz. 16.00)
Na tym zakończymy kolędę i w następną niedzielę dokonamy podsumowania.
Faktem jest, że w tym roku bardzo duża liczba mieszkań była zamknięta. Być może
niektórzy nie mogli być obecni w czasie kolędy z różnych powodów. Jeżeli jednak
ktoś pragnie przyjąć kapłana, to może zgłosić to do zakrystii lub telefonicznie i
dodatkowy dzień kolędy proponujemy w Sobotę (25 stycznia).
2. W dniu wczorajszym odbyło się w klasztorze kilka kolejnych spotkań opłatkowych:
Ministrantów i Lektorów, Oazy Dzieci Bożych, Dziecięcej Róży różańcowej, dzieci ze
świetlicy oraz młodzieży przygotowującej sie do Sakramentu Bierzmowania. W najbliższy
piątek spotkają się członkowie chóru „Albertus”. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie
także nowe osoby, które chciałyby spróbować śpiewać w chórze. Spotkanie o godz. 19.00.
3. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 we Wtorek św. Agnieszki
 w Piątek – św. Franciszka Salezego
 w Sobotę – Nawrócenia św. Pawła
4. We wtorek obchodzimy także „dzień babci”, a w środę „dzień dziadka”. Życzymy zatem
wszelkim solenizantom, a zwłaszcza babciom i dziadkom obfitości Bożego
błogosławieństwa.
5. Trwa „Tydzień modlitw o jedność chrześcijan”. Zachęcamy do czynnego włączenia sie w
to dzieło. Także codzienny różaniec w naszym kościele będziemy odmawiać w tej intencji.
6. W dniu dzisiejszym planowane było przedstawienie dla dzieci „Mały książę” jednak zostaje
ono odwołane ze względu na niedyspozycję zdrowotną aktorów. Być może odbędzie się ono
w późniejszym terminie.
7. Dzisiaj odbędzie się natomiast regularne spotkanie Klubu dyskusyjnego w klasztornej
kawiarence. Rozpocznie się jednak nieco wcześniej niż zwykle tj. o godz. 17.00. Dyskusja
oscylować będzie wokół tematu „celów i zagrożeń społecznych ideologii Gender”.
8. Rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci. Życzymy im radosnego wypoczynku oraz
zapraszamy do klasztornej świetlicy. W tym czasie świetlica będzie czynna w godzinach od
12.00 do 16.00. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z osiedla, także nowe, które nigdy nie
były w świetlicy. Prosimy tylko, aby zabrać ze sobą zmienne obuwie.
9. Na cały nowy tydzień życzymy wam wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa.

