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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj przypada II niedziela zwykła. Rozpoczynamy tzw. okres zwykły w Kościele,
czego wyrazem jest zielony kolor szat liturgicznych. To właśnie dzisiaj, na początku
tego czasu Pan Jezus pragnie nam ukazać, że każdy z nas powołany jest do życia
chrześcijańskiego, do obrony wartości wiary, odpowiedzialności za Kościół, a przede
wszystkim do dawania prawdziwego świadectwa w środowiskach, w których żyjemy.
W tym tygodniu kończymy odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. Dziękuję
wszystkim za otwarcie swoich domostw na Boże Błogosławieństwo, za serdeczność i
gościnność, za ofiary kolędowe, a wszystkie trudne sprawy rodzin naszej parafii
polecam Panu Bogu.
Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa ekumeniczne odbywają się
w kościołach różnych wyznań.
Msze Św. od poniedziałku do piątku nadal o godz. 8.30. Msze Św. w dzień powszedni
w okresie zimowym do odwołania odprawiane są w domu katechetycznym.
W czwartek przypada Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy
się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już
odeszli do Pana. Niech naszym podziękowaniem za to, że tyle im zawdzięczamy będzie
modlitwa.
Rozpoczęły się ferie zimowe dzieci i młodzieży. Jest to czas wypoczynku. Życzymy
czynnie wypoczywającym zimowej aury, zaś wszystkim pracującym siły i spokoju w
wykonywaniu codziennych obowiązków.
Plan kolędy na najbliższy tydzień:
1 ksiądz

18 stycznia ul. Smukalska – numery parzyste od 102 do 128 i numery
poniedziałek nieparzyste od 193A do 223 oraz ul. Berberysowa i Azaliowa

1 ksiądz

19 stycznia
wtorek

1 ksiądz

20 stycznia
środa

1 ksiądz

21 stycznia
czwartek

1 ksiądz
2 ksiądz
1 ksiądz
2 ksiądz

22 stycznia
piątek
23 stycznia
sobota

ul. Smukalska – od numeru 130 do końca prawa i lewa strona
oraz ul. Palmowa – numery parzyste
ul. Baranowskiego –od numeru 66 do 40 lewa i prawa strona
ul. Baranowskiego –od numeru 2 do 34 prawa i lewa strona
oraz ul. Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa
ul. Agrestowa
ul. Magnoliowa i Kaktusowa
Sanatorium
Janowo – chętnych prosimy o zgłoszenia przyjęcia kolędy
przy ul. Relaksowej pod nr 449 u Państwa Kabacińskich

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 10.00
Całościowy plan kolędy podany jest w gablotce i na stronie internetowej parafii.

