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II Niedziela Bożego Narodzenia – 3 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych dla dorosłych, a dla
dzieci w następną niedzielę.
2. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na spotkania opłatkowe
Członków Żywego Różańca i Legionu Maryi.
3. Spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej odbędzie się 6 stycznia po Mszy św. o
godz. 11.00.
4. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Święto
państwowe i kościelne. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Po każdej Mszy św.
poświęcenie kredy i kadzidła. Składka na tacę będzie przeznaczona na misje.
5. Kontynuujemy wizytę kolędową w domach naszej parafii. W najbliższym tygodniu
odwiedzimy następujące mieszkania:
 Dzisiaj: bloki Relaksowa 6 i 8, Bartnicza 26 i 28 oraz Altanowa 4









w Poniedziałek: Tarasowa 3
We wtorek: Pergolowa 1, 2 i 4
w Środę: (w Trzech Króli) kolędy nie ma
w Czwartek: Pergolowa 3 i 5
w Piątek: Tarasowa 6
w Sobotę: cała Limbowa (bloki i domki)
w następną niedzielę: Altanowa 6 i Willowa 21

Szczegółowy plan kolędy, z uwzględnieniem kolejności klatek schodowych
wywieszony jest w przedsionku kościoła oraz dostępny na stronie internetowej parafii.
Dziękujemy za dotychczasowe przyjmowanie nas po kolędzie. Informujemy też,
że w niektóre dni oprócz zakonników po kolędzie mogą przyjść dwaj księża z Ukrainy,
doktoranci KUL, którzy są mieszkańcami klasztoru i będą szli w imieniu klasztoru.
Wszelkie ofiary składane po kolędzie są przeznaczane na budowę kościoła.
Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 15.00.
W wodę święconą na kolędę można zaopatrzyć się ze specjalnego naczynia przy wyjściu
z kościoła. Kancelaria w okresie kolędy będzie nieczynna.
Jeżeli czyjeś mieszkanie niechcąco pominęliśmy lub ktoś nie mógł być obecny w danym
czasie, to może zgłosić chęć przyjęcia kapłana w innym terminie.
Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli, a teraz prosimy o pozostanie na adoracji
Najświętszego Sakramentu.

