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3 Niedziela zwykła – 24 stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj gościmy w naszym kościele młodzieżowy zespół „Zapatrzeni” z Leżajska,
który przez cały dzień pomaga nam chwalić Boga śpiewem kolęd. Swoim stylem
wprowadził też odmienne dźwięki do naszego kościoła, w myśl psalmu Dawidowego:
„Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie na strunach i flecie!
Chwalcie na cymbałach brzęczących,
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! Alleluja„ (Ps. 150)
Będzie można posłuchać zespołu także po Mszy św., a przy wyjściu z kościoła nabyć
płytę. Dziękujemy o. Bartymeuszowi, który kieruje zespołem i przyjął zaproszenie.
2. Najbliższy tydzień będzie ostatnim tygodniem wizyty kolędowej w domach naszej
parafii. Dziękujemy za dotychczasowe życzliwe przyjmowanie, za wszelkie dobre słowo,
uwagi i sugestie oraz za złożone ofiary na potrzeby kościoła. Za tydzień przekażemy
końcowe podsumowanie całej kolędy.
W najbliższych dniach odwiedzimy następujące bloki:

 w Poniedziałek: Relaksowa 15
 we Wtorek: Relaksowa 16
 w Środę: Relaksowa 13 i 17
 w Czwartek dodatkowy dzień uzupełnień, w który możemy odwiedzić tych, co
nie mogli być obecni w czasie kolędy lub czyjeś mieszkanie niechcąco
pominęliśmy. Jeżeli są takie rodziny, to mogą zgłosić chęć przyjęcia kapłana w
zakrystii lub telefonicznie. Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00. Cały plan
kolędy wywieszony jest w przedsionku kościoła oraz dostępny na stronie
internetowej naszej parafii.
3. Dzisiaj o godz. 12.15 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
4. W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że na terenie naszego osiedla planowana
jest budowa anteny sieci komórkowej. Takie próby były już wcześniej podejmowane, ale
mieszkańcy się temu sprzeciwiali. Była też propozycja anteny na budynku kościoła, ale
my nigdy się nie zgodziliśmy, dbając o zdrowie mieszkańców. Tym razem planowana
jest jej budowa na dachu budynku Willowa 29, czyli na budynku „Villa Vitae” i Banku,
naprzeciw przystanku. Jeżeli mieszkańcy chcieliby wyrazić swoją wolę w tej kwestii, to
mogą złożyć swój podpis na kartce przy wyjściu z kościoła.
Wszystkim życzymy miłej niedzieli i obfitości błogosławieństw w nadchodzącym tygodniu.
Na zakończenie pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny, modlitwą ks. Piotra Skargi ...

