III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.01.2018. 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 Godzinki do Dzieciątka Jezus i modlitwa w intencji
jedności chrześcijan. Dziś obchodzimy Dzień Babci, jutro Dzień Dziadka. Pamiętajmy
o naszych czcigodnych seniorach, także o tych, którzy odeszli do Pana.
2. Jutro w kościele Miłosierdzia Bożego na Dzikowie o godz. 1800 odbędzie się główne
diecezjalne nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa, w którym
uczestniczyć będą przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich. Zachęcamy do udziału,
szczególnie przedstawicieli ruchów i wspólnot parafialnych.
3. W środę – 24.01. – wsp. św. Franciszka Salezego, b. dK. O godz. 1630 nabożeństwo do MB
Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu.
4. We czwartek – 25.01. – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła., zakończenie Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po Mszy św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy
przeciwko życiu.
5. W piątek – 26.01. – wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu po Mszy św.
wieczornej rozpoczniemy nowennę do św. Marii de Mattias, przed jej świętem. O godz.
2100 odbędzie się Apel Jasnogórski. Wypiszmy nasze intencje i zgromadźmy się przy naszej
Matce i Królowej.
6. W sobotę – 27.01. – wsp. bł. Jerzego Matulewicza, b.
7. Przyszła niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. O godz. 1730 odbędzie się
wspólne kolędowanie przy szopce.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 8 przy ul. Wianek, m. od 1 - 30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 430 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji jutro
o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 31 – 60.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest adresowany do dzieci „Mały Gość
Niedzielny” oraz czasopismo dla młodzieży „Droga”.
11. Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszej wspólnocie ks. mgr lic. Grzegorza
Staszczaka, który decyzją ks. Biskupa został mianowany wikariuszem w naszej parafii. Ks.
Grzegorz przez ostatnie dwa i pół roku pracował w parafii Opatrzności Bożej w Stalowej
Woli. Życzymy ks. Grzegorzowi owocnej posługi duszpasterskiej pośród nas.
12. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
 Poniedziałek – ul. Skalna Góra, od godz. 1530 bloki 1,2 4 i od godz. 1730 bl. nr 3 i 5
 Wtorek – ul. Skalna Góra, bl. 6,7, 8
 Środa – ul. Skalna Góra, bl. nr 9 i 10
 Czwartek – ul. Skalna Góra, bl. nr 11 i 12
 Piątek – ul. Skalna Góra, bl. nr 13 i 14
 Sobota – od godz. 900 ul. Skalna Góra, bl. nr 15 i 17.
Parafian nieobecnych w wyznaczonym terminie będziemy odwiedzać w poniedziałek –
29 stycznia. Prosimy zatem zgłaszać chęć przyjęcia kapłana z wizytą, w zakrystii do
przyszłej niedzieli. Również w poniedziałek odwiedzimy parafian z drugiej klatki bl. nr 3
przy ul. Narutowicza.
13. Zachęcamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórka będzie miała miejsce w dniu 2 lutego do godz. 1330 na placu przed naszym
kościołem. Przychody z akcji przeznaczone będą na projekty misyjne na świecie. Szczegóły
na wyłożonych ulotkach.
14. Kancelaria czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek bezpośrednio po Mszy
św. wieczornej oraz w sobotę od 800 - 830.

