Ogłoszenia na 7.I.2018 r. – Święto Chrztu Pańskiego
Dzisiaj obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Ta niedziela kończy liturgiczny okres Bożego
Narodzenia. Kolędy będą nam towarzyszyć w liturgii do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej). W naszej modlitwie podziękujmy Panu Bogu za łaskę naszego Chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni do
Kościoła Chrystusowego.
Gościmy w naszej wspólnocie o. Krzysztofa Jamrozego, Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża, który głosi nam dzisiaj Słowo Boże. Po każdej Mszy św., przed
kościołem, rozprowadza Kalendarze Misyjne na rok 2018. Ofiary złożone przy tej okazji będą
przeznaczone na misyjną działalność Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
O godz. 17.15 nabożeństwo niedzielne. Pomodlimy się odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
W poniedziałek (8 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.
W przyszłą niedzielę (14 stycznia) odbędzie się spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca. Zapraszamy osoby już należące i tych, którzy chcieliby się włączyć. Opłatek będzie
w domu parafialnym o godz. 15.30.
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:
8 stycznia 2018 (poniedziałek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Murarska 10 (2 ks.), ul. Murarska 9 (1 ks.)
9 stycznia (wtorek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Murarska 7 (1 ks.), ul. Murarska 8 (1 ks.)
10 stycznia (środa)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Murarska 6 (2 ks.), ul. Murarska 5 (1 ks.), ul. Murarska 4 (1 ks.)
11 stycznia (czwartek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Leśna 18 (2 ks.)
12 stycznia (piątek)
od 9.00 i od 15.30 – ul. Murarska 3 (2 ks.), ul. Murarska 2 (1 ks.), ul. Murarska 1 (1 ks.)
13 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); ul. Majówka 27 (1 ks.)

15 stycznia (poniedziałek)
Od 9.00 i od 15.30 – ul. Leśna 16 (1 ks.), ul 8 Maja 22 (2 ks.)
W czasie kolędy kancelaria parafialna jest czynna rano od 7.00 do 7.30 oraz po wieczornej
Mszy św. (ok. 18.30).
W liturgii Kościoła obchodzimy:
13 stycznia – wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.

