OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ZWYKŁA 16. 01. 2022
Przed ogłoszeniami – do południa:
Z powodu zakażeń w zespole dzisiejszy koncert jasełkowo – kolędowy został
odwołany. W imieniu zespołu – serdecznie przepraszamy!
1. TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN – pod hasłem:
Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon –
rozpocznie się we wtorek 18 stycznia a zakończy się we wtorek 25.01.
Kościół święty zachęca nas wszystkich do modlitwy o jedność wyznawców
Chrystusa a także o żywe świadectwo poszanowania wiernych innych wyznań
i religii.
2. ADORACJA NS – w środę po Mszy św. wieczornej Godzina z Jezusem oraz
w czwartek od g. 15.00 – zakończona śpiewanymi Nieszporami o g. 17.30.
3. WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA: jest jeszcze możliwość zgłoszenia zaproszenia w zakrystii, kancelarii bądź sms na parafialny nr komórki:
725 535 595.
4. NA OGRZEWANIE KOŚCIOŁA zebraliśmy kwotę 4823 zł. Wszystkim
Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
5. DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA – w piątek i w sobotę otaczamy naszą
modlitwą babcie i dziadków, aby byli dla młodego pokolenia wsparciem i
umocnieniem wartości religijnych, rodzinnych i patriotycznych.
6. WSPARCIE DLA POGORZELCÓW – w przyszłą niedzielę będzie zbiórka ofiar do puszek na rzecz rodziny z Sianowa, która utraciła dom przez
pożar.
W gablotach i na stronie Parafii jest podany nr kontaktowy Fundacji Jesteśmy
Razem (tel. 508 141 443) oraz numer konta bankowego (26 1140 2004 0000
3402 7904 1345) z dopiskiem Dla Pogorzelców.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Kolejna płyta z kolekcji Biblia Audio
- O odwiedzinach duszpasterskich w czasach pandemii…
- O synodach i soborach oraz o demokracji w Kościele…
- O rodzinnym kolędowaniu w naszym kościele Mariackim…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Daniela Wilińska, lat 71, z ul. Wenedów,
+ Ryszard Kucharski, lat 78, z ul. Pocztowej,
+ Alicja Tarzyńska, lat 80, z ul. Powstańców Warszawskich,
+ Antonina Maniewska, lat 94, z ul Sportowej,
+ Marzena Starzyńska, lat 49, z ul. Bogusława X. Dobry Jezu…

