NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 11.01.2015.
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. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach.
3. We wtorek z racji 13 dnia miesiąca po Mszy św. wieczorowej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i modlitwa różańcowa.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W piątek w parafii św. Barbary odbędzie się spotkanie opłatkowe dla Katolickiego Centrum Pomocy
Rodzinie i przedstawicieli wspólnot duszpasterskich zatroskanych o dobro rodzin. Rozpoczęcie Mszą
św. o godz. 1800.
6. W sobotę – 17.01. – wsp. św. Antoniego, op. Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się
comiesięczne nabożeństwo do Boskiego Dzieciątka Jezus i odbędzie się wg stałego porządku.
O godz. 1900 w sobotę zapraszamy do naszej świątyni na „Koncert kolęd dla żeglarzy i nie
tylko…” w wykonaniu szantowego zespołu „Poszedłem na dziób”. Organizowany koncert
dostarczy wielu duchowych przeżyć, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w nim.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
8. Składamy „ Bóg zapłać” za ofiary złożone dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca oraz za każdą
pracę i ofiarę na rzecz parafii.
9. Serdecznie dziękujemy tym parafianom z bloków przy ul. Wianek, którzy przyjęli dzieci
z grupy „Kolędnicy Misyjni” i złożyli ofiarę na cele misyjne. Kolędujące dzieci zebrały 290 zł.
Pieniądze te przeznaczone zostały na biedne dzieci z Indii.
10. Pragniemy również wyrazić wdzięczność za ofiary złożone w ubiegłym roku do puszki św.
Antoniego, w kwocie 4291 zł. Ofiary te zostały przeznaczone na pomoc doraźną dla parafian
potrzebujących wsparcia. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy wspierają dzieło
miłosierdzia w naszej parafii.
Przy tej okazji PZC informuje, że w styczniu br. będzie transport artykułów spożywczych w ramach
programu FEAD. Warunkiem otrzymania pomocy jest dostarczenie skierowania z MOPR. Prosimy je
dostarczyć do wtorku 13 stycznia. Wolontariusze dyżurować będą jutro i we wtorek, w godzinach od
1730 do 1900. O terminie dostawy poinformujemy za tydzień.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 10 przy ul. 1 Maja za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę 280 zł.
Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian
z bl. nr 12 przy ul. 1 Maja.
12. Organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” organizuje akcję zbierania zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego. Oddając elektrośmieci możemy pozbyć się kłopotu z jego utylizacją,
a zarazem możemy dołożyć cegiełkę do akcji niesienia pomocy ludziom będącym w potrzebie na
całym świecie. Zachęcamy zatem do udziału w tej zbiórce. Jak poprzednim razem elektrośmieci
będzie można złożyć na placu przed kościołem, w dniu 21 stycznia do godz. 930. Ze stolika można
zabrać ulotki informacyjne.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
14. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu / od godz. 1600/:
Poniedziałek – ul. Waryńskiego bl. nr 1, 5, 7, 9
Wtorek – ul. Waryńskiego, bl. nr 3, 6, 8, 10
Środa – ul. Waryńskiego, bl. nr 12, 14 oraz ul. A. Krajowej, bl. nr 1, 2
Czwartek – ul. A. Krajowej, bl. nr 3 oraz ul. Kosmonautów, bl. nr 1, 2
Piątek – ul. Kosmonautów, bl. nr 3 oraz ul. Narutowicza, bl. nr 1, 2, 3
Sobota - od godz. 900 do 1115 - Pl. 1000-lecia, bl. nr 1,2,3,4 oraz od godz. 1115 bl. nr 5,6,7,8
15. Przypominamy, iż kancelaria czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek bezpośrednio po Mszy
św. wieczorowej i w sobotę od godz. 800 do 830.

