Ogłoszenia parafialne 3 stycznia 2021 r.
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
1. Godzinki ku czci NMP w każdą niedzielę o godz. 6.35.
2. Dzisiaj zakończenie 33 dniowych rekolekcji parafialnych oraz Msze święte z Aktem
Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Dziękujemy Państwu Annie i
Zbyszkowi Kozikowskim oraz Wspólnocie Duchowych Niewolników Maryi za pomoc w
prowadzeniu rekolekcji.
3. Dzisiaj z racji 1 niedzieli stycznia o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne połączone ze
śpiewaniem kolęd i pastorałek.
4. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.15 i
18.00. Taca będzie przeznaczona na misje. Jak co roku po każdej Mszy św. Akcja Katolicka
będzie rozprowadzać kadzidło i kredę. Tego dnia zapraszamy dzieci i całe rodziny na Mini
Orszak Trzech Króli podczas Mszy św. o godz. 12.15. Prosimy dzieci o ubranie odpowiednich
strojów. Spotykamy się o godz. 12.10 przy zakrystii. Zapraszamy całą służbę liturgiczną do
udziału w tym wydarzeniu.
5. Uczestników modlitwy 40 dni przygotowania do zawierzenia św. Rodzinie z Nazaretu
zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu we czwartek po Mszy św. porannej.
6. Od czwartku:
 Msze św. w dni powszednie będą odprawiane o godz. 7.00.
 Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
 Kancelaria parafialna będzie czynna w godz. 7.30-8.00.
7. Za tydzień święto Chrztu Pańskiego oraz zakończenie Okresu Bożego Narodzenia.
8. W tym roku decyzją ks. Biskupa nie ma możliwości przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej
w tradycyjnej formie.
 Od 18 do 30 stycznia o godz. 18.00 planowane są Msze św. w intencji oraz z udziałem
i błogosławieństwem rodzin i mieszkańców poszczególnych ulic według planu, który
podamy za tydzień.
9. W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Sadowej, a w przyszłym z ul.
Kościelnej i domy nr 54 przy kościele.
10. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie
finansowe na utrzymanie kościoła:
nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001

