Ogłoszenia Duszpasterskie, 21.01.2018 r.

1. Dzisiaj, 21 stycznia Msza święta dla młodzieży o 17:00 - zapraszamy. Nie będzie tej Mszy świętej w okresie ferii
tzn 28.01 i 4.02. Młodzież i dorosłych zapraszamy na najbliższą Eucharystię w dolnym kościele o 17:00, po
feriach, w niedzielę, 11 lutego.
2. Serdecznie prosimy o zgłoszenie się w celu zamawiania strojów pierwszokumunijnych, do końca stycznia, w
zakładzie krawieckim, przy ul. Chylońskiej 67 (obok urzędu pocztowego).
3. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia. Msza święta o
18:30, a następnie spotkanie w piwnicy starej plebanii.
4. Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się we wtorek, 23 stycznia o godz. 16:30 w domu parafialnym, w sali
nr 8. Serdecznie zapraszamy nowych członków czcicieli Niepokalanej.
5. Kolejne spotkanie dyskusyjne przy kawie i herbacie dla seniorów odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia o
16:00 w kawiarence domu parafialnego.
6. Ks. Proboszcz zaprasza seniorów na bal karnawałowy z okazji dnia babci i dziadka. Będzie okazja do tańca jak
również śpiewu kolęd. Zapraszamy wszystkich seniorów w środę na 16:00 do domu parafialnego. Wstęp wolny.
7. Trójmiejska Formacja Uwielbienia zaprasza muzyków amatorów i profesjonalistów na spotkanie w piątek, 26
stycznia na 19:30 do starej plebanii.
8. Rekolekcje dla muzyków z elementami warsztatowymi poprowadzone przez Jakuba Tomalaka odbędą się od 16
do 18 lutego 2018 r. w Domu Parafialnym. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr 515 094 327.
9. Warsztaty „Jak rozmawiają szczęśliwi ludzie?” odbędą się w naszym domu parafialnym 13 lutego od 18:00.
Celem warsztatu jest pogłębienie więzi pomiędzy małżonkami, wzmocnienie poczucia jedności oraz polepszenie
umiejętności dawania wsparcia. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 884 141 053.
10. Warsztaty gitarowe i wokalne prowadzone przez Magdalenę i Mateusza Otczyków odbędą się w dniach 5-7
lutego w naszym domu parafialnym. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 603 955 561.
11. Trwają przygotowania do Triduum Paschalnego. Zapraszamy na próbę wszystkich, którzy chcą przygotować
muzykę na tę uroczystość w sobotę, 27 stycznia na 16:30 do domu parafialnego.
12. Trwa wizyta duszpasterska - Kolęda. Całościowy plan podajemy w biuletynie, na stronie internetowej parafii i w
gablotach. List ks. Proboszcza na tegoroczną Kolędę można wziąć z zakrystii, biura parafialnego, jest on też
umieszczony na stronie internetowej parafii.
13. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na dzisiejszą kolektę przeznaczona na wymianę ławek w kościele.
Na przełomie lutego i marca zostanie wstawionych 13 ostatnich, nowych ławek w kościele. W marcu zaś
planujemy wyposażenie nowej części chóru w ławki i w podest dla chórzystów. Ofiary na rzecz nowych ławek
można również wpłacać na konto parafialne lub bezpośrednio w biurze parafialnym.

Spośród parafian w minionych dniach zmarli:
+ Anna Chamerke, lat 84;
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+ Tadeusz Rolbiecki, lat 70;
+ Kazimierz Mossakowski, lat 79.
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