Ogłoszenia parafialne
Niedziela Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2021
1. Msza Święta w intencji za śp. ks. Andrzeja Rakowskiego z okazji 2 rocznicy śmierci, z udziałem
jego kolegów z roku, odbędzie się dzisiaj o godz. 18.30.
2. Zamiast tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zapraszamy w tym roku parafian do kościoła na Mszę
św. wieczorną o godz. 18.00 w dni powszednie, w czasie której wspólnie pomodlimy się prosząc o
błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin. Zapraszamy, w miarę możliwości, całymi rodzinami.
Niech to będzie świąteczny dzień w rodzinie. Po Mszy św. będzie można zabrać specjalny obrzęd
błogosławieństwa domów, wodę święconą (proszę przynieść pojemnik), poświęconą na Trzech Króli
kredę do oznaczenia domów oraz obrazek kolędowy z modlitwą do św. Józefa, którą odmawiamy w
kościele. Plan tych spotkań jest umieszczony na naszej stronie internetowej. W najbliższym tygodniu
zapraszamy:

11.01.2021 (pon.)
12.01.2021 (wt.)
13.01.2021 (śr.)
14.01.2021 (czw.)
15.01.2021 (pt.)

Reja 26
Reja 28
Reja 30
Reja 32
Reja 25; Zielony Trójkąt - domki

3. Wspólnota Wieczernik zaprasza wszystkich parafian na Mszę Świętą we wtorek o godz. 19.00, w
czasie której będziemy prosić Boga o błogosławieństwo dla naszej parafii w nowym roku, o
uchronienie nas od chorób, zakażeń, nieszczęść.
4. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w biurze parafialnym w środę w godz. 17.30 – 18.00 w
domu parafialnym.
5. W naszej gazetce znajdziemy, jako wkładkę, podsumowanie życia parafialnego w 2020 roku.
Zachęcamy do lektury.
6. Rekolekcje „Błogosławieństwo w czasie pandemii” odbędą się w naszym kościele w dn. 24-26
stycznia, w godzinach wieczornych. Szczegóły za tydzień.
7. Powstał telefon zaufania dla kobiet w ciąży, które może nie cieszą się z tego, może noszą chore
dziecko, albo pozostały same i potrzebują wsparcia. Szczegóły na tablicach ogłoszeń oraz ulotkach
wyłożonych przy wyjściu.
8. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne w naszej parafii.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00.
10. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożony nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

Zmarli nasi parafianie: Bogumiła Perkowska, l. 84 i Piotr Kasper, l. 58, oboje z ul. Reja, oraz Andrzej
Szkóp, l. 87 i Magdalena Sojka, l. 43, oboje z ul. Marynarki Polskiej. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

