II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. W całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wszyscy jesteśmy
uczniami Chrystusa i w łączności z Nim modlimy się o rychłe zjednoczenie tych,
którzy w Niego wierzą. Dziś o godz. 1730 wieczór kolęd z naszą scholą parafialną.
2. Jutro – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. Jutro przypada Dzień Babci, natomiast
we wtorek Dzień Dziadka. Otoczmy ich naszymi modlitwami, prosząc o potrzebne
łaski dla żyjących, a dla zmarłych o życie wieczne.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Wspólnota dla
Intronizacji i wspólnota neokatechumenalna. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie
POAK.
4. W czwartek – 24.01. – wsp. Św. Franciszka Salezego, b.dK. – współpatrona Straży
Honorowej NSPJ. O godz. 1715 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi.
5. W piątek – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła. Zakończenie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne
za grzechy przeciwko życiu.
6. W sobotę – 26.01. – wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu po Mszy
św. wieczorowej rozpoczniemy nowennę do św. Marii de Mattias przed jej
świętem, które przypada 4 lutego. O godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel
Jasnogórski. Wypiszmy nasze intencje i zgromadźmy się przy naszej Matce
i Królowej.
7. W przyszłą niedzielę Straż Honorowa NSPJ zaprasza na godz. 17 15 do wspólnego
kolędowania przy szopce.
8. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o IX edycji Konkursu adresowanego do
młodzieży pod hasłem „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Zainteresowanych
zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu.
9. Składamy serdeczne podziękowanie tym parafianom, którzy posprzątali w ubiegłym
tygodniu świątynię. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z całego bloku
nr 12 przy ul. Kochanowskiego.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Nasza Droga”.

11. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:






Poniedziałek – ul. 1 Maja bl. nr 6, 7, 10, 12.
Wtorek – ul. Moniuszki bl. nr 3, 5, 13, 15, 17.
Środa – ul. Kochanowskiego 1 oraz bl. 2, 4.
Czwartek – ul. Kochanowskiego bl. nr 6, 12.
Piątek – ul. Mickiewicza – domki oraz bl. nr 38. Również w piątek
odwiedzimy tych parafian, którzy byli nieobecni w czasie
wyznaczonym, a pragną przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską.
Prosimy zatem o zgłoszenie swego adresu do czwartku.

