Ogłoszenia duszpasterskie – 8.01.18
1. Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia.
W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego
obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać
kolędy.
2. Dzisiaj zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania
na godz. 19.00 do sali w klasztorze.
3. Jutro czyli poniedziałek zapraszamy na Mszę św. oraz nabożeństwo ku czci św. Michała
Archanioła z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała.
4. W następną niedzielę zapraszamy na godz.19.00 członków Rady Duszpasterskiej
na wspólny opłatek i wspólne kolędowanie. Zaproszenie jest skierowane do tych, co byli
przez ostatnie pięciolecie, jak i do tych, co w niej są od 10 grudnia 2017 roku.
5. W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców:
- poniedziałek – 8 stycznia ulice: Willowa 1, Poligonowa 2B, Altanowa 8
- wtorek – 9 stycznia ulice: Tarasowa 6, Pergolowa 3, Willowa 21
- środa – 10 stycznia ulice: Poligonowa 8, Poligonowa 10
- czwartek – 11 stycznia ulice: Altanowa 5, Poligonowa 12
- piątek – 12 stycznia ulice: Altanowa 6, Kaskadowa 11, Kaskadowa 1
- sobota – 13 stycznia ulice: Limbowa 3, Limbowa m. 4 – 22, Limbowa m. 24 – 48, Limbowa 5
- niedziela – 14 stycznia ulica Tarasowa 3
W związku z trwającą wizytą duszpasterską kancelaria parafialna jest czynna w niedzielę po
Mszy św. o godz. o godz. 7, 9, i 11 oraz w soboty od godz.10.00 do 12.00
6. Pragniemy zaprosić rodziny naszej Parafii do tworzenia wspólnoty Domowego Kościoła,
który jest wspólnotą dla rodzin. Pomaga on małżonkom sakramentalnym twórczo przeżywać
miłość małżeńską w świetle wiary. Pogłębiać swe relacje z Bogiem i wychowywać dzieci w
duchu chrześcijańskich wartości. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w grupie 4 – 7
małżeństw. Wszystkich zainteresowanych szczegółami tej formacji zapraszamy serdecznie do
kontaktu. Więcej informacji u Proboszcza O. Radomiła (tel. 604 669 409) i członków
istniejącego Kręgu (Justyna i Eryk Kozera tel. 600 948 626).
7. Ostatnio w naszej wspólnocie parafialnej zmarła Lila Koprowska z ul. Tarasowej, której
pogrzeb odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 8.00 na Majdanku. Wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie ...

