Ogłoszenia parafialne
Druga Niedziela po Bożym Narodzeniu
2.1.2022
1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
2) Zespół Caritas dziękuje Wszystkim którzy na różne sposoby wspierali nasze
przedświąteczne działania niosące pomocy potrzebującym. Dziękujemy za
każde wsparcie finansowe, za upieczone ciasta, wolontariuszom( młodzieży
i dzieciom) za zbiórkę żywności w sklepach sieci ,,Biedronka’’, za pieczenie
pierników, za przygotowywanie świątecznych kartek. Dziękujemy za żywność
którą złożyliście do kosza adwentowego. W ramach zbiórki żywności
przygotowaliśmy 47 paczek żywnościowych którymi obdarowaliśmy
potrzebujące rodziny. W ramach różnych działań związanych
z przygotowaniem ,, Wieczerzy Wigilijnej na wynos” zebraliśmy 3.725,00 zł.
Za zebrane pieniądze zakupiliśmy 50 kilkudaniowych zestawów na wieczerzę
wigilijną. Z 27 upieczonych ciast przygotowaliśmy 75 zestawów ciasta. Do 50
zgłoszonych przez Was osób starszych, chorych i samotnych pojechało
4 kierowców zawożąc 27 zestawów wigilijnych, a wszystkich mogliśmy
obdarować ciastem, pierniczkami i świątecznymi życzeniami. Resztę
zestawów wigilijnych i ciasta przekazaliśmy osobom które mogły
samodzielnie dotrzeć do domu katechetycznego.
3) Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach
publicznych.
4) Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na modlitwę
i wstawienniczą w dniu dzisiejszym po mszy o godz. 18.00.

uwielbienia

5) Spotkanie Formacyjne Akcji Katolickiej w poniedziałek 3 stycznia po
wieczornej mszy św. w domu katolickim.
6) Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy.

7) Ks. diakon Sławek zaprasza wszystkich chętnych poznawania Słowa Bożego
na krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. ok 18.40 w salce w domu
katolickim.
8) Nowenna do MB NP. w środę o 17.30.
9) W czwartek 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte jak
w każdą niedzielę. Podczas każdej Mszy św. święcenie kredy i kadzidła.
Będzie można zabrać do domu przygotowane przez Akademickie Koło
Misyjne pakieciki z kredą i kadzidłem.
10) W pierwszy Piątek miesiąca spowiedź święta od godz. 8.00 rano do 10.00.
Po południu od 16,30 do 18.00. Komunia święta co 15 minut.
11) Dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza liturgiczna
w piątek po mszy św. wieczornej i po koronce tj. ok 18.50.
12) Szkoła Biblijna dla początkujących w przyszłą niedzielę po mszy
wieczornej w kaplicy adoracji.
13) Wiadomości Parafialne do nabycia przed kościołem. Tam również możemy
nabyć nowy numer Przewodnika Katolickiego.
Zmarli:
śp Bogdan Orlik l. 65 ul. Łąkowa;
śp. Henryk Stachowski l. 70, ul Chełmońskiego; pogrzeb 4 stycznia o
godz. 10.00;
śp. Aleksandra Mazurczak l.94.
Dobry Jezu a nasz Panie

