OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Zwykłą - 14.01.2018r.
1. Dziś w ramach nabożeństwa popołudniowego po Mszy św. o godz. 15.00 zapraszamy
Parafian i wiernych do wspólnego kolędowania ze Szkołą Nowej Ewangelizacji działającej
przy naszej parafii.
2. We wtorek 16 stycznia br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” Parafialnego
wydawane będą artykuły spożywcze i bony żywnościowe na miesiąc styczeń dla rodzin i
osób korzystających z pomocy społecznej, które nie odebrały ich w ubiegłym tygodniu.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 17 stycznia br. o godz. 18.00
4. W czwartek 18 stycznia br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie
5. Trwają odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Szczegółowy plan Kolędy wywieszony
jest w gablotach przy wejściu do naszego kościoła. W czasie kolędowania nasi duszpasterze
wręczają rodzinom naszej parafii zaproszenia na Misje Święte, które nasza parafia
przeżywać będzie w Wielkim Poście tj. w dniach od 4 do 11 marca br.
6. Kolęda dodatkowa przeprowadzona będzie w naszej parafii w niedzielę 28 stycznia br. od
godz. 14.00. Zapisy przyjmuje Kancelaria Parafialna
7. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny”, wodę święconą na kolędę, kalendarze na 2018r. i inne
dewocjonalia.
8. „Okryj kocem bezdomnego” pod takim hasłem w miesiącu styczniu prowadzimy w naszej
parafii akcję dobroczynną na rzecz ludzi, którym najtrudniej jest przetrwać zimę – czyli
bezdomnym. Wystarczy przekazać kwotę 50zł., a my za nią zakupimy jeden koc, który trafi
do ludzi zamieszkujących pustostany, kanały i ogródki działkowe. Jeśli znajdzie się wielu
ofiarodawców, akcję rozszerzymy na ośrodki w którym przebywają bezdomni z naszego
miasta czyli na noclegownie i przytuliska. Zbiórka pieniędzy potrwa do niedzieli 28 stycznia
br. Indywidualne ofiary można składać w Kancelarii Parafialnej lub bezpośrednio u
duszpasterzy. Naszych Parafian i ludzi dobrej woli zachęcamy do włączenia się w tę
szlachetną akcję.

