Ogłoszenia duszpasterskie na
Niedzielę Świętej Rodziny 31 XII 2017 roku.
1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu
wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni
opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.
2. Dzisiaj, w ostatni dzień roku kalendarzowego, podczas uroczystego nabożeństwa ze
śpiewem hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy o godz. 16,30 chcemy wspólnie przepraszać
Pana Boga za popełnione grzechy i dziękować za otrzymane łaski.
3. Jutro, w Nowy Rok, obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
4. Od 50 lat 1 stycznia cały Kościół modli się o pokój na świecie.
5. W pierwszy czwartek miesiąca będziemy prosić Jezusa, Najwyższego Kapłana, o nowe i
święte powołania kapłańskie i zakonne podczas Mszy Świętej o godz. 8,30
6. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, a w pierwszą sobotę miesiąca
chcemy uczcić Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi o godz.
16,30
7. W sobotę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli.
Zapraszamy na Msze Święte w porządku niedzielnym. Zapraszamy także do miłego
przyjęcia kolędników misyjnych. Dziękujemy Wszystkim którzy się przyczyniają do tej
pięknej pomocy misjom świętym.
8. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres
Narodzenia Pańskiego.
9. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w
nadchodzących dniach. Dziękujemy Wiernym z ul. Różanej i Ogrodowej za sprzątanie
świątyni i ofiarowanie dekoracji świątecznej , oraz czerwonego ornatu i złotej stuły na
styczeń prosimy Wiernych z ulicy 3 Maja o koordynację prac prosimy Panie :
Wawrzyniak Jolanta, Baumgart Karina, Domoń Iwona, Wlaźlak Agnieszka,
Groszewska Jadwiga, Kendra Agnieszka
Dzisiaj Święto Świętej Rodziny, ostatnia niedziela roku kościelnego. Msze św. jak w każdą
niedzielę. Pytamy się patrząc na Świętą Rodzinę jak mamy żyć w rodzinie i poprzez rodzinę.
Dzisiaj św. Sylwestra papieża – podziękujemy i przeprosimy Pana.
Od 16,30 okazja do Spowiedzi św. ; nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne w kościele parafialnym
i Msza św. już niedzielna Odśpiewamy „Boże wielkiś pełny chwał”.
O Północy dzwony świątyń przypomną nam , że minął Rok Pański 2017 – podziękujmy Bogu za ten
czas i Łaski otrzymane. W Nowy Rok Światowy Dzień Pokoju i Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki. Wypadnie msza św. o 8,00 . będzie o 14,00
Od 27. XII. – od czwartku rozpoczęliśmy Wizyty Duszpasterskie. Pragniemy porozmawiać o
modlitwie do Ducha Świętego . O ofiary na remont dachu na naszej świątyni. Prosimy koniecznie o
zeszyt od religii, by porozmawiać z dziećmi i młodzieżą. O pojazd na 10 minut przed
wyznaczoną godziną kolędy.

