Ogłoszenia Duszpasterskie, 27.01.2019 r.

1. Spotkanie dla wszystkich przeżywających kryzysy małżeńskie odbędzie się poniedziałek, 28 stycznia. W planie
Msza święta o 18:30 w kościele, a następnie spotkanie w sali piwnicy starej plebanii.
2. Seniorów zapraszamy w najbliższą środę na godz. 9:00 na spotkanie Klubu Seniora w domu parafialnym.
3.W pierwszy piątek, 1 lutego będzie okazja do Spowiedzi Świętej od 7:30 do 8:15 i od 16:30 do 18:30.
4. Msza Święta „pierwszopiątkowa” z udziałem dzieci będzie sprawowana 1 lutego o 17:00.
5. Modlitwa osób zaangażowanych w dzieło Duchowej Adopcji odbędzie się w piątek o 17:45 w dolnym kościele.
6. Spotkanie dla Żywego Różańca w sobotę. Msza Święta o godz. 8:00, a następnie nabożeństwo
pierwszosobotnie w dolnym kościele.
7. Wszystkich przyjaciół, sympatyków i tych, którzy chcieliby poznać Stowarzyszenie Św. Mikołaja zapraszamy na
spotkanie w sobotę, 2 lutego. O 10:00 – Msza Święta w kościele, a po niej spotkanie w domu parafialnym.
8. Rozpoczęły się próby muzyczne do Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to
ważne dzieło. Najbliższą próba będzie w niedzielę, 3 lutego o 17:00. Tel. do dyrygentki: 506 800 467.
9. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę, 3 lutego o 16:00 w kawiarni parafialnej.
Do radnych można przekazywać sugestie i pytania na temat życia naszej parafii.
10. 24 stycznia zakończyła się wizyta duszpasterska - Kolęda. Dziękujemy za otwartość i zainteresowanie życiem
parafii. Dziękujemy także za złożone z tej okazji tradycyjne ofiary, które w dużej mierze przeznaczone zostaną na
remont zaplecza dolnego kościoła. Odwiedziliśmy 2705 mieszkań. Na terenie parafii jest zaś 5630 mieszkań
zamieszkałych i niezamieszkałych. Osób związanych z parafią jest 7176, zaś zameldowanych na terenie parafii
jest 11114. Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie, księży błogosławiących domy i mieszkania. Składamy
serdeczne podziękowania dla ministrantów za posługę podczas kolęd.

W minionych dniach zmarli:
+ Małgorzata Lisewska, lat 76;
+ Henryk Wójcik, lat 78;
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