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Niedziela Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2017 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. Spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca oraz Legionu Maryi odbędzie się
dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00.
3. Przypominamy o dzisiejszym spotkaniu dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców.
4. Także dzisiaj spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
O godz. 17 dziewczęta, a o 19 chłopcy.
5. W najbliższy poniedziałek zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym dniu modlitwy do
św. Michała Archanioła po Mszy św. o godz. 18.00.
6. Kontynuujemy 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:










w dniu dzisiejszym: blok Pergolowa 5
w Poniedziałek: Altanowa 6
we Wtorek: Tarasowa 6, Pergolowa 3, Willowa 21
w Środę: Tarasowa 5
w Czwartek: Kaskadowa 1 i 11
w Piątek: Willowa 1, Poligonowa 2B, Altanowa 8
w Sobotę: ul. Limbowa (bloki i domy)
w następną Niedzielę: Altanowa 5

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.
Jeżeli ktoś nie może być obecny w czasie kolędy lub czyjeś mieszkanie niechcąco
pominęliśmy, to może zgłosić chęć przyjęcia kapłana w innym terminie, dzwoniąc lub
zgłaszając w zakrystii.
7. Przy stoliku z gazetami można nabyć specjalny kalendarz na Nowy Rok 2017, wydany
z okazji Roku św. Brata.
Wszystkim życzymy miłej niedzieli i wypoczynku, a na zakończenie pomódlmy się wspólnie
w intencji naszej Ojczyzny oraz oddajmy się pod opiekę św. Michała Archanioła.

