OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 09. 01. 2022
1. DZISIEJSZĄ NIEDZIELĄ CHRZTU PAŃSKIEGO kończy się liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego – od jutra rozpoczyna się pierwsza
część okresu zwykłego w ciągu roku. Starym polski m zwyczajem pozostawiamy w kościele szopkę, choinki i śpiewamy kolędy.
2. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE wszystkim osobom, rodzinom, wspólnotom, scholi, chórowi za zaangażowanie w Rodzinne Kolędowanie oraz
wszystkim Wiernym uczestniczącym w tym wydarzeniu. Bóg zapłać!
3. WIZYTA DUSZPASTERSKA – kolęda:
 Dziękujemy za zaproszenia i za dotychczasowe spotkania kolędowe.
 Można w dalszym ciągu zgłaszać swoją prośbę poprzez podanie adresu i nr
telefonu na specjalnej karteczce lub sms (725 535 595).
Zadzwoni Ojciec, który przyjdzie na kolędę, aby ustalić termin odwiedzin.
4. Ulica Wyspiańskiego – Mieszkańców tej ulicy, którzy złożyli zaproszenie,
odwiedzimy we wtorek i w środę - na tych samych zasadach.
5. KONCERT JASEŁKOWO – KOLĘDOWY odbędzie się w przyszłą
niedzielę po Mszy św. o g. 12.00 – szczególnie zapraszamy rodziny z
dziećmi. Wcześniej, czyli po Mszy św. o g. 10.30, będzie krótszy koncert
kolędowy. Wystąpi Zespół Regionalny Frantówka z Lęborka. Już dziś
serdecznie zapraszamy!
6. OGRZEWANIE KOŚCIOŁA – dziś po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do
puszek na opał. Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę! Niebotyczne ceny
węgla sprawiają, że w cieplejsze zimowe dni będziemy ogrzewać kościół
tylko na niedzielę.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Po co Jezusowi chrzest?
- O potrzebie pojednania, przebaczenia i wartości łez
- Dodatek do Gościa – pudełko na kolekcję płyt Biblia Audio
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Pelagia Rogacz, lat 88, z Al. Wojska Polskiego,
+ Andrzej Kurzel, lat 56, z ul. Moniuszki,
+ Stanisława Przybyszewska, lat 77, z ul. Wyspiańskiego,
+ Ryszard Wojciechowski, lat 74, z ul. Wyspiańskiego,
+ Danuta Jarkowska, lat 72, z ul. Wyspiańskiego.
+ Franciszka Hasiuk, lat 95 (pogrzeb w środę o 12)
+ Marianna Parkitny, lat 87, z Bogusława X (pogrzeb we wtorek o 13)
Dobry Jezu…

