II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2014. 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 nabożeństwo niedzielne.
2. We wtorek – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. W tym dniu przypada Dzień
Babci, natomiast w środę 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 piatek – 24.01. – wsp. Św. Franciszka Salezego, b.dK. – współpatrona Straży
Honorowej NSPJ. O godz. 1715 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi.
5. W sobotę – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła. Zakończenie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za
grzechy przeciwko życiu.
6. W przyszłą niedzielę na nabożeństwie rozpoczęcie nowenny do św. Marii de Mattias
przed jej świętem, które przypada 4 lutego. O godz. 1900 odbędzie się koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu znanego zespołu szantowego „Flesh Creep”.
Organizatorem koncertu jest nasza parafia wspólnie z „Jacht Klub Kotwica”.
Zachęcamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym koncercie.
7. Organizowany jest z naszej diecezji wyjazd narzeczonych na spotkanie narzeczonych
z całego świata z Ojcem Św. Franciszkiem z okazji św. Walentego. Zainteresowanych
wyjazdem prosimy o kontakt w zakrystii.
8. Składamy serdeczne podziękowanie parafianom z bl. nr 6 przy ul. Wianek za
sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 235 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 7
przy ul. Wianek, m. od 1 - 30.
9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

10. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
/dopołudnia od godz. 900 oraz po południu od godz. 1600/
Poniedziałek – ul. Skalna Góra, bl. nr 7, 8, 9, 10
Wtorek – ul. Skalna Góra, bl. nr 11, 12, 13, 14
Środa – ul. Skalna Góra, bl. nr 15, 17
Czwartek od godz. 1600 – odwiedzimy tych parafian, którzy byli
nieobecni w czasie wyznaczonym, a pragną przyjąć kapłana
z wizytą duszpasterską. Prosimy zatem o zgłoszenie swego adresu
do jutra.

