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NOWY ROK – 1 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wczoraj wieczorem pożegnaliśmy w naszym kościele Stary Rok, a o północy powitaliśmy
Nowy. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przybyli na modlitwę. Wczoraj tradycyjnie podczas
nabożeństwa zrobiliśmy podsumowanie parafialnych wydarzeń roku. Tekst można przeczytać
na stronie internetowej.
2. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Modlimy się też o Pokój na
świecie, a za odśpiewanie Hymnu do Ducha Św., można uzyskać odpust zupełny, pod
zwykłymi warunkami, dlatego na koniec Mszy św. odśpiewamy ten Hymn.
3. Dzisiaj wysłuchaliśmy list Rektora Seminarium OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i
składka przeznaczone jest właśnie na to Seminarium.
4. Kontynuujemy w naszej parafii wizytę duszpasterską (tzw. kolędę).
W najbliższych dniach odwiedzimy:
 Poniedziałek: Relaksowa 2 i 4
 Wtorek: Tarasowa 2a, Tarasowa 4, Altanowa 4
 Środa: Relaksowa 6 i 8, Pergolowa 4, Bartnicza
 Czwartek: Tarasowa 3
 Piątek: święto
 Sobota: Pergolowa 1 i 2
 W niedzielę: Pergolowa 5
Kolędę rozpoczniemy od godz. 16.00, a w sobotę i niedziele o 15.00 - trwa zazwyczaj do ok.
godz. 21.00.
Program kolędy umieszczony jest też na stronach internetowych parafii.
4 Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna. Różne sprawy kancelaryjne
będzie można załatwić w niedzielę po mszach św.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
6. W najbliższą niedzielę, msza św. o godz. 9.00 będzie sprawowana w int. Członków Żywego
Różańca i Legionu Maryi, a po Mszy św. odbędzie się ich spotkanie opłatkowe. Natomiast
spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej odbędzie się 6 stycznia (w piątek) po Mszy św. o
godz. 11.00.
7. Opłatek dla ministrantów, Oazy Dzieci Bożych i dziecięcej Róży Różańcowej odbędzie sie w
sobotę. Zapraszamy zarówno dzieci jak i ich rodziców na Msze św. o godz. 18.00, a po niej
opłatek w klasztorze.
8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć specjalny kalendarz na Nowy 2017 r. wydany z okazji
Roku św. Brata Alberta.
W pierwszy dzień Nowego Roku pragniemy Wam życzyć, abyście otwarli swojej serca na wszelkie
dobro, jakie Bóg chce wam zesłać. Niech każdy wasz dzień będzie blisko Boga, by ta bliskość
zapewniła wam prawdziwe szczęście i dobre owoce waszej codziennej pracy przez cały Rok.

