NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 08.01.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela – Święto Chrztu Pańskiego, kończy okres Narodzenia Pańskiego.
Tradycyjnie jednak do Święta Ofiarowania Pańskiego śpiewamy kolędy i adorujemy Boże Dziecię
w szopce. Wspominając chrzest Pana Jezusa, myślimy także o naszym osobistym chrzcie, który
uczynił nas dziećmi Boga i Kościoła. Pamiętajmy w modlitwie o naszych rodzicach, chrzestnych,
kapłanach i wszystkich, którzy mieli wpływ na przekazywanie nam wiary. Dzisiaj o godz. 1700
dzieci ze SP nr 3 przedstawią Jasełka, a po nich odbędzie się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich grup i wspólnot parafialnych.
2. Jutro w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach.
3. W środę o godz. 930 w naszej świątyni odbędzie się przegląd jasełek „Warsztaty dla
Przedszkoli”. Jasełka zaprezentują dzieci z 3 przedszkoli oraz dzieci i młodzież z OREW
i WTZ. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przeglądzie. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ.
4. W piątek – 13.01. – o godz. 1500 rozpocznie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz.
1730 modlitwa różańcowa z racji 13 dnia miesiąca, a o godz. 1800 Msza św. o Bożym
Miłosierdziu.
5. W sobotę odbędzie się uroczysty obrzęd przyjęcia zadeklarowanych mężczyzn do Zakonu
Rycerzy Kolumba. Gdyby jeszcze któryś z parafian chciał przynależeć do tej wspólnoty, to prosimy
o zgłoszenie się najpóźniej do środy.
6. W przyszłą niedzielę PZC będzie kwestował na dofinansowanie operacji 16 – letniego Dominika.
Koszt tej operacji to 21 tyś. zł. Wdzięczni będziemy za złożone ofiary na ten cel charytatywny.
7. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy przyjęli dzieci z grupy „Kolędnicy Misyjni”
i złożyli ofiarę na cele misyjne. Kolędujące dzieci zebrały 380 zł. Pieniądze te przeznaczone
zostały na biedne dzieci z Sudanu.
8. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę w II niedzielę miesiąca, jak też za każdą ofiarę
i pracę na rzecz parafii.
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 1–20 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i złożoną ofiarę 170 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 – 43.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
11. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

Poniedziałek od godz.1600 – ul. Waryńskiego bl. nr 7, 9, 12, 14
Wtorek od godz. 1600 – ul. Armii Krajowej bl. nr 1, 2, 3
Środa od godz. 1600 – ul. Kosmonautów bl. nr 1, 2, 3
Czwartek od godz. 1600 – ul. Narutowicza bl. nr 1, 2, 3 i Pl. 1000-lecia bl. nr 1
Piątek od godz. 1600 – ul. Pl. 1000-lecia bl. nr 2, 3, 4, 5
Sobota od godz. 900 /dopołudnia/ – ul. Pl. 1000-lecia bl. nr 6, 7, 8 i ul. Wianek bl. nr 1

