NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 07.01.2018.
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 wspólnym kolędowaniem rozpocznie się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich grup i wspólnot parafialnych. Po nim modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych.
O godz. 1900 odbędzie się zapowiadany koncert kolęd i pieśni żeglarskich w wykonaniu duetu
Piotra Pali i Wojciecha Dudzińskiego. Jest to już siódmy koncert w ramach edycji „Żeglarska
Kolęda”. Zapraszamy wszystkich na ten piękny i nastrojowy koncert.
2. Jutro w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek o 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św.
ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias i spotkanie SKC.
6. W piątek o godz. 1500 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W sobotę o godz. 1700 spotkanie KPRM, o godz. 1730 modlitwa różańcowa z racji 13 dnia
miesiąca, po niej Msza św. o MB Fatimskiej.
8. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na zimowe ogrzewanie kościoła i budynków
parafialnych. O godz. 1400 odbędzie się spotkanie opłatkowe dla LSO oraz Młodzieżowej Grupy
Wolontariackiej „Bogumili”.
9. Serdecznie dziękujemy tym parafianom z bloków o numerach parzystych przy ul. Skalna
Góra, którzy przyjęli dzieci z grupy „Kolędnicy Misyjni” i złożyli ofiarę na cele misyjne.
Kolędujące dzieci zebrały ponad 600 zł. Pieniądze te przeznaczone będą na ubogie dzieci z Syrii
i Libanu.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 255 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o
godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 60.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga”.
12. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu / od godz. 1530/:
 Poniedziałek – ul. Waryńskiego bl. nr 2, 3, 4
 Wtorek – ul. Waryńskiego bl. 5, 6, 8
 Środa – ul. Waryńskiego, bl. nr 7, 10, 12
 Czwartek – ul. Waryńskiego, bl. nr 9, 14 oraz Armii Krajowej bl. nr 1
 Piątek – ul. Armii Krajowej, bl. nr 2, 3 oraz ul. Kosmonautów bl. nr 1
 Sobota – od godz. 900 ul. Narutowicza bl. nr 1, 2, 3 oraz od godz. ok. 1100 ul.
Kosmonautów bl. nr 2 i 3
13. Przypominamy, iż kancelaria czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej i w sobotę od godz. 800 do 830.

