OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 02. 01. 2022
 TRWAMY W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO - w przyszłą niedzielę
w święto Chrztu Pańskiego zakończy się liturgiczny okres Narodzin Pana Jezusa.
 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE – ze zmianą tajemnic – dziś o g. 17.00.
 NAJŚW. IMIENIA JEZUS – wspomnienie - przypada w poniedziałek.
 UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (Trzech Króli) - 6 stycznia przypada w czwartek. Jest to jednocześnie dzień modlitw i wsparcia (poprzez tacę)
dzieł misyjnych w Kościele. Poświęcenie kredy i kadzidła na wszystkich Mszach
św. Porządek Mszy św. – niedzielny.
Orszak Trzech Króli z powodu pandemii - niestety - jest zawieszony. Miejmy
nadzieję, że po raz ostatni.
 I PIĄTEK M. – okazja do spowiedzi św. – przed każdą Mszą św.
 WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA – tylko na zaproszenie. Dzień i godzinę wizyty kolędowej ustalimy telefonicznie. Karteczki na zaproszenie są
wyłożone na stoliku pod chórem. Można je złożyć na tacę lub w zakrystii.
Możliwe też zgłoszenie poprzez sms na parafialny nr komórki (podany w
gablotach): 725 535 595
 IMIENINY O. ADRIANA – Msza św. dziękczynna za dar osoby Solenizanta oraz
w int. wyproszenia wszelkich łask Bożych w życiu osobistym, zakonnym i w
posłudze duszpasterskiej dla o. Adriana – będzie odprawiona w sobotę o g. 18.00.
 RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - spotkanie w środę o g. 16.00.
 OGRZEWANIE KOŚCIOŁA – zbiórka ofiar do puszek będzie w przyszłą
niedzielę po każdej Mszy św. Dziękujemy za wszelki datek na opał. Mamy
świadomość, że będzie nam coraz trudniej ogrzać kościół. Bardzo prosimy o
dokładne zamykanie bocznych drzwi zewnętrznych!
 RODZINNE KOLĘDOWANIE – zapraszamy serdecznie na wspólny śpiew
kolęd w środę po Mszy św. wieczornej. Osoby czy rodziny pragnące śpiewać
kolędę prosimy o zgłoszenie do s. Michaliny, organistki,
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Władysław Bajko, z ul. Pocztowej
+ Lilla Budynek, lat 55, z ul. Rzemieślniczej
+ Zofia Budzyńska, lat 94, z ul. Wyspiańskiego (pogrzeb wtorek g. 10.00)
+ Włodzimierz Wierzbowski, lat 70, z ul. Kopernika
+ Stanisław Karlikowski, l. 77, z ul. Wyspiańskiego (pogrzeb poniedziałek g. 13.00)
+ Józefa Piechocki, l. 75 (pogrzeb środa g. 14.00)
Dobry Jezu…

