III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2016. 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. 1700 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi, zaś o godz. 1730 nieszpory niedzielne.
2. Jutro – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła, zakończenie Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Jutro o godz. 1000 w naszej świątyni odbędzie się X jubileuszowy Przegląd
Jasełek „Warsztaty dla Przedszkoli”. Jasełka zaprezentują dzieci z 3 przedszkoli oraz dzieci
i młodzież z OREW i WTZ. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia jasełek.
3. We wtorek – 26.01. – wsp. Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu rozpocznie się
nowenna do św. Marii de Mattias przed jej świętem przypadającym 4 lutego. O godz. 2100 Apel
Jasnogórski. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
4. W środę – 27.01. – wsp. Bł. Jerzego Matulewicza, b. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczorowej odbędzie się spotkanie PZC.
5. W czwartek – 28.01. – wsp. Św. Tomasza z Akwinu, k. dK.
6. W piątek o godz. 1900 w kościele na Serbinowie odbędzie się kolejny Wieczór Uwielbienia. Do
udziału w nim zachęcamy młodzież, szczególnie wolontariuszy ŚDM.
7. W sobotę o godz. 1500 w kościele stacyjnym p.w. Miłosierdzia Bożego na Dzikowie odbędzie się
spotkanie opłatkowe Wspólnot dla Intronizacji NSPJ.
8. Przyszła niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. O godz. 1715 odbędzie się wspólne
kolędowanie przy szopce.
9. W przyszłą niedzielę na Mszach św. zaproszenia do udziału w kolejnym cyklu Katechez
Zwiastowania dla dorosłych i młodzieży skierują katechiści ze wspólnot neokatechumenalnych.
Katechezy rozpoczną się w przyszłą niedzielę i odbywać się będą w naszym kościele w niedziele
i środy o godz. 1845.
10. Już niespełna pół roku pozostało do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Organizatorzy
przynaglają nas, abyśmy w celach organizacyjnych podawali orientacyjną liczbę uczestników
z parafii. Dlatego zachęcamy młodzież naszej parafii do udziału w tym wyjątkowym historycznym
święcie młodych z całego świata i prosimy, aby w najbliższym czasie, czyli do 7 lutego zgłosić chęć
udziału w ŚDM. Są 3 zasadnicze pakiety pielgrzyma, zróżnicowane cenowo ze względu na wariant
czasowy pobytu uczestników. Szczegóły pakietów są podane na tablicy ogłoszeń oraz w zakrystii,
również u ks. Damiana można uzyskać bliższe informacje i zapisać się na listę pielgrzymów ŚDM.
Istnieje także szansa na dofinansowanie uczestników ŚDM. Szczegóły będą podane w późniejszym
terminie. Bardzo prosimy młodzież o odpowiedzialne potraktowanie tej prośby i dotrzymanie terminów.
11. Przypominamy, że w najbliższy wtorek najpóźniej do godz. 1130 można złożyć na placu przed
kościołem zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Zachęcamy do udziału w tej akcji. Szczegóły na
wyłożonych na stoliku ulotkach.
12. PZC informuje, że w czwartek, 28 stycznia o godzinie 1300 przywiezione będą artykuły spożywcze
z Banku Żywności. Prosimy zainteresowanych o pomoc w rozładunku i terminowy odbiór.
13. Są jeszcze trzy wolne miejsca na rozpoczynającą się 2 kwietnia 19 – dniową pielgrzymkę po
sanktuariach Europy. Informacje w parafii św. Barbary.
14. Prezydent Miasta i Wojewódzki Szpital Zespolony zapraszają 7-letnie dzieci w dniu 30 stycznia od
godz. 900 – 1200 na bezpłatne konsultacje ortopedyczne. Szczegóły na plakacie w gablocie.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 210 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy ul. Wianek.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Droga”.
17. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu /od godz. 1600/:
Poniedziałek – ul. Skalna Góra bl. nr 10 i 12
Wtorek – ul. Skalna Góra bl. nr 14 i 15
Środa – ul. Skalna Góra bl. nr 13 i 17
Czwartek – odwiedzimy tych parafian, którzy byli nieobecni w wyznaczonym terminie,
a chcą przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską. Prosimy zatem o zgłoszenie do zakrystii
swojego adresu, aby w czwartek przyjąć kapłana z kolędą.

