III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2021. 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. Dzisiejsza Niedziela Słowa Bożego uwrażliwia nas na dar
Bożego Słowa, które ma kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dziś z racji Dnia
Solidarności z Chorwacją, którą nawiedziło trzęsienie ziemi, możemy wesprzeć
poszkodowanych tym kataklizmem składając ofiarę do puszek. O godz. 1730
nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi, które poprowadzi SKC.
2. Jutro – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła, zakończenie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
3. We wtorek – 26.01. – wsp. Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. Pamiętajmy, że
w mensie ołtarzowej znajdują się relikwie św. Tymoteusza, zatem pamiętajmy o tym
darze i wzywajmy opieki św. Tymoteusza. 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 o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy
św. wieczornej odbędzie się spotkanie PZC.
5. W czwartek – 28.01. – wsp. Św. Tomasza z Akwinu, k. dK.
6. Przyszła niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. O godz. 1715
odbędzie się wspólne kolędowanie przy szopce.
7. W tym tygodniu po dłuższej przerwie wznawiamy spotkania dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania, i tak we wtorek na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy
kandydatów z kl. VI, w środę z kl. VIII i w czwartek z klasy VII. Prosimy o obecność.
8. Zakończyliśmy spotkania kolędowe przeżywane w tym roku epidemii w zmienionej
formie. Dziękujemy tym wszystkim Parafianom, którzy w nich uczestniczyli wykazując
w ten sposób łączność ze wspólnotą parafialną. Dziękujemy serdecznie za złożone
ofiary kolędowe.
9. W najbliższym czasie będą wyeksponowane projekty witraży do drugiej nawy naszej
świątyni. Chcielibyśmy je zamontować na święta wielkanocne. Koszt jednego witraża
to 3 tyś. zł. Gdyby ktoś zechciał taki witraż zasponsorować, to prosimy o kontakt.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 1-24 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 140 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich
intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o podjęcie dyżuru parafian z tego
samego bloku, m. od 25 do 48.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

