OGŁOSZENIA NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
20.01.2019
1. Serdecznie zapraszamy dziś na godz. 15.15 na NIESZPORY Niedzielne.
2. Zakończył się czas odwiedzin kolędowych więc program duszpasterski powraca do stałego
porządku. Kancelaria parafialna też jest czynna już o stałych wyznaczonych godzinach.
3. Bóg zapłać za przyjęcie nas kapłanów i ministrantów po kolędzie, za wspólną modlitwę i
uwielbienie Boga, za życzliwość rozmowy i składane ofiary na spłatę naszego witraża w kościele.
Za tydzień w niedzielę będziemy się starali w konkretach podsumować tegoroczne odwiedziny
kolędowe.
4. We Wtorek o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. Nowennową ku czci MBNP o godz. 18.00.
5. W Czwartek Msza św. o godz. 18.00. Jako, że dzieci i młodzież w najbliższy piątek rozpoczynają
ferie zimowe nie będzie w Piątek Mszy św. Szkolnej. Powrócą ona i spotkania w grupach po
feriach.
6. W najbliższą sobotę bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu dekoracji świątecznych w naszym
kościele. Czynimy to trochę wcześniej, ze względu na prace pomiarowe jakie mają mieć miejsce
przy oknie od strony szopki. Firma wykonująca witraże musi postawić rusztowania.
7. Okazja do sakramentu pokuty i pojednania codziennie przed Mszą św. i w sobotę od godz. 17.00.
8. Bóg zapłać za ofiary składane dziś, które przeznaczone są na witraż w naszym kościele, za
tydzień w ostatnią niedzielę miesiąca kwestuje do puszek parafialny zespół Caritas.
9. W zakrystii można zgłaszać się by pobrać deklaracje przystąpienia do Maryjnej Wspólnoty
Opiekunek Dziecięctwa Bożego - o której słyszeliście w liście pasterskim księdza Biskupa
Andrzeja w ubiegłą niedzielę.
10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł. Na
stoliku jest nowy numer gazetki parafialnej Nasza Wspólnota. W zakrystii jest nowy numer
Małego Gościa dla dzieci.
11. Pomódlmy się za naszych zmarłych: odeszła do Pana śp. Sabba Eugenia Szuster l. 84pogrzeb we Wtorek o godz 11.00 - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

