NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01.2019.
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 różańcowe z racji 13 dnia miesiąca.
2. Jutro w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek – 17.01. – wsp. św. Antoniego, op. W tym dniu przeżywać będziemy
comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 17 30,
następnie Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, koronka
i błogosławieństwo figurką Dzieciątka Jezus.
5. W piątek – 18.01. – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po Mszy św.
wieczornej odbędzie się spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Wodociągowców.
6. W sobotę – 19.01. – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, b.
7. W przyszłą niedzielę przed Mszą św. o godz. 10 30 oraz podczas niej z koncertem kolęd
wystąpi Miejska Orkiestra Dęta. O godz. 1700 odbędzie się wspólne kolędowanie ze Scholą
Parafialną.
8. Serdecznie dziękujemy tym parafianom z bloków przy ul. Skalna Góra, którzy
przyjęli dzieci z grupy „Kolędnicy Misyjni” i złożyli ofiarę na cele misyjne. Kolędujące
dzieci zebrały 522 zł. Pieniądze te zostały dzisiaj złożone w darach podczas Diecezjalnego
Spotkania Kolędników Misyjnych.
9. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę w II niedzielę miesiąca, jak też za każdą
ofiarę na rzecz parafii.
10. W najbliższy piątek w kościele na Serbinowie o godz. 1900 odbędzie się noworoczny
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza, Olgi
Bończyk i Łukasza Zagrobelnego. Natomiast 26 stycznia o godz. 1400 w naszej świątyni
odbędzie się koncert pieśni bożonarodzeniowych i kolęd w wykonaniu chóru z Cerkwi
Prawosławnej z Czernichowa na Ukrainie.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 545 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 6 przy al. Niepodległości.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
13. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu / od godz. 1530/:
 Poniedziałek – ul. Waryńskiego bl. nr 5, 4, 2
 Wtorek – ul. Waryńskiego bl. 1, 3 oraz ul. A. Krajowej 1, 3
 Środa – ul. A. Krajowej 2 oraz ul. Kosmonautów bl. nr 2
 Czwartek – ul. Kosmonautów bl. nr 1, 3 oraz ul. Narutowicza bl. nr 1, 2, 3
 Piątek – Pl. 1000 – lecia 1, 2, 3
 Sobota – od godz. 900 Pl. 1000 – lecia bl. nr 4, 5, 6 oraz od godz. ok. 11 00 Pl. 1000 –
lecia 7, 8 i al. Niepodległości 4
14. 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.

