OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 – 8 stycznia A.D. 2017.
1.

Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe.

2.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek
o godzinie 19:00 na Eucharystii w domu katechetycznym.

3.

W czwartek o 20:00 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia
w intencji Szkoły Nowej Ewangelizacji; o 19:00 – czas na wspólną modlitwę i
przygotowanie liturgii.

4.

W sobotę o 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka przedchrzcielna.

5.

Sakrament pokuty sprawujemy zawsze przed Eucharystią, a także w sobotę od
godziny 17:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

6.

Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek i czwartek od
9:00 do 11:00.
W pozostałe dni, ze względu na odwiedziny kolędowe, kancelaria będzie nieczynna.

7.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do przyjęcia sakramentów świętych.

8.

W sobotę od godziny 9:00 – odwiedziny chorych i starszych Parafian. Prosimy,
aby chorych zgłosić w zakrystii.

9.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w Orszaku
Trzech Króli w dniu 6 stycznia. Damy w ten sposób świadectwo obecności chrześcijan i zwyczajów religijnych w obszarze społecznym oraz publiczne świadectwo
wiary.
Nasza parafia pójdzie w orszaku z Placu Akademickiego. Gromadzimy się tam
przed godziną 15:00 i z Placu Akademickiego pójdziemy ulicami Żeromskiego,
Korfantego, Piłsudskiego, Podgórną na Rynek, gdzie odbędzie się przywitanie poszczególnych orszaków i hołd trzech króli, a następnie wspólne, rodzinne kolędowanie. Bardzo prosimy, aby każdy z uczestników miał jakiś element swojego
ubrania w kolorze niebieskim. Zakończenie – ok. 16:40.
W piątek nie będzie u nas nieszporów o 17:00.

10. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Chrystus narodził się z Kobiety,

aby zmyć plamę grzechu i zwrócić godność wszystkim kobietom poprzez jedną z
nich. |W pogańskim do bólu świecie szanuje się wartości, o których można powiedzieć „chrześcijańskie”: pokój, miłość, życie. Problem polega na tym, że rezygnuje się z ich prawdziwego źródła. Z osoby Jezusa Chrystusa.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

