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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Świętej Rodziny - 27 grudnia 2015 r.
1. W czwartek 31 grudnia zakończenie roku kalendarzowego. Zapraszamy na
nabożeństwo dziękczynno-błagalne i Mszę św. o godz. 18.00. Zapraszamy również w
noc sylwestrową na Mszę św. o północy, aby godnie i uroczyście powitać Nowy Rok.
Po mszy św. o północy tradycyjne spotkanie w klasztornym refektarzu.
2. W piątek Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Porządek Mszy św. jak w
każdą niedzielę. Nie ma piątkowego postu. Jest to także pierwszy Piątek miesiąca.
Spowiedź pierwszo-piątkowa podczas każdej Mszy św. Dodatkowo do południa
odwiedzimy chorych, a wieczorem nabożeństwo pierwszopiątkowe.
3. W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Tylko dzieci będą miały zmiankę
tydzień później 10 stycznia.
4. W tym tygodniu rozpoczynamy wizytę kolędową w następujących domach:
 Dzisiaj w niedzielę: ul. Poligonowa (oprócz bloków) i Gen. Ducha
 W poniedziałek: ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna i Willowa (oprócz
bloków)
 We wtorek: ul. Północna, Sławinek i Zdrojowa
 W środę: bloki Relaksowa 2 i 4
 Czwartek i Piątek – przerwa noworoczna
 W Sobotę: bloki Tarasowa 2A, Tarasowa 4
 W następną Niedzielę: Relaksowa 6 i 8, Bartnicza 26 i 28 oraz Altanowa 4
Szczegółowy plan kolędy, z wykazem które domy lub klatki będą wcześniej, a które
później 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 wodę święconą, kropidło, świece i krzyż, a dzieci i
młodzież zeszyty do nauki religii. W wodę święcona można zaopatrzyć się ze
specjalnego naczynia przy wyjściu z kościoła.
Kancelaria ze względu na trwającą kolędę będzie nieczynna.
5. W następną niedzielę organizujemy 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.
6. Przy wyjściu z kościoła dostępne są dwie płyty z ubiegłorocznego festynu, zawierające
relację video, foto i audio oraz kilka dodatków. Można się zapoznać z ich treścią przy
stoliku z gazetami. Złożone ofiary przeznaczone będą na budowę kościoła.
Życzymy wam radosnego czasu świętowania i zapraszamy na powitanie Nowego Roku

