Ogłoszenia na 6.I.2019 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Na każdej Mszy św.
poświęcamy kredę, kadzidło i wodę. Kredą oznaczamy drzwi naszych domów (piszemy:
K+M+B) – jest to też wyznanie naszej wiary.
Małe „pakieciki” z kredą i kadzidłem można nabyć u dzieci i młodzieży z parafialnej scholii.
Uzyskany dochód zostanie w połowie przekazany na pomoc misjom, a pozostała część będzie
służyła potrzebom tej grupy liturgiczno–formacyjnej.
Taca z Uroczystości Objawienia Pańskiego zostanie przekazana na cele misyjne.
Dzisiaj o godz. 11.30 z parafii Wszystkich Świętych wyruszy tradycyjny Orszak Trzech Króli. Przejdzie on ulicami naszego miasta na plac pod „Skałkami”. Organizatorzy (Rycerze Kolumba) serdecznie zapraszają do udziału w tym wydarzeniu.
Dziś także przypada 26 rocznica sakry biskupiej Pasterza Diecezji Ks. Biskupa Henryka Tomasika. Pamiętajmy w modlitwie o Dostojnym Jubilacie.
O godz. 17.15 nabożeństwo niedzielne. Pomodlimy się odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. o godz. 18.00 niedzielna adoracja.
W poniedziałek (7 stycznia) na Mszę św. o godz. 18.00 i na „Wieczór Chwały” (modlitwę
uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem) zaprasza Wspólnota Modlitwy i Ewangelizacji „Światło Pana”. Modlitwie będzie przewodniczył ks. Sławomir Płusa.
Kontynuujemy wizytę duszpasterską. Przypominamy, żeby przygotować krzyż, świece, Pismo święte, wodę święconą i kropidło. Natomiast dzieci i młodzież (uczęszczający do szkoły)
powinni pokazać zeszyty do religii. Wodę święconą można pobrać w zakrystii. Prosimy
o informację na drzwiach mieszkania (również z podaniem pory dnia).
Porządek wizyty duszpasterskiej:
7 stycznia 2018 (poniedziałek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 22, ul. Majówka 26, ul. Majówka 15
8 stycznia (wtorek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Graniczna 14, ul. Majówka 17 i 17a
9 stycznia (środa)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Lipowa 33
10 stycznia (czwartek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Majówka 19 i 19a, ul. 8 Maja 18
11 stycznia (piątek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. 8 Maja 20, 8 Maja 24
12 stycznia (sobota)

od 9.00 – ul. Majówka /domy prywatne/, ul. Leśna /domy prywatne/ i ul. Leśna 27 /tzw.
„Słomiak”/ (1 ksiądz); ul. Cegielniana (1 ks.); ul. Głowackiego oraz ul. Złota, Srebrna, Brązowa, Miedziana, Graniczna 4 (1 ksiądz);
14 stycznia (poniedziałek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. 8 Maja 22, ul. Majówka 27, ul. Leśna 16
W czasie kolędy kancelaria parafialna będzie czynna rano od 7.00 do 7.30 oraz po wieczornej
Mszy św. (ok. 18.30).

