OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela po Bożym Narodzeniu
3.01.2021 r.

1. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
2. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy św. niedzielny.
W czasie każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie kredy i kadzidła,
a złożone przy tej okazji ofiary zostaną przekazane na cele misyjne.
3. Trwają spotkania kolędowe. Rozpoczynają się one Mszą św. o godz. 17.00.
Po Eucharystii następuje poświęcenie wody (można ją zabrać do domu
w specjalnie przygotowanych naczyniach) i błogosławieństwo uczestników
modlitwy. Plan spotkań kolędowych na ten tydzień przedstawia się
następująco:
 poniedziałek, 4.01.2021 r.:
ul. Mechaniczna, Złota Podkowa, Kowalska, Krawiecka, Geodezyjna,
 wtorek, 5.01.2021 r.:
ul. Kołłątaja, Staszica, Wały Chrobrego, Skargi, Piastowska, Piaskowa,
Powstańców, Smolna, Plac Solny, Starowałowa,
 czwartek, 7.01.2020 r.:
ul. Balwierska, Grodzka, Polska, Kotlarska, Rynek, Parafialna,
 piątek, 8.01.2021 r.:
ul. Długa, Młyńska, Garncarska, Słodowa, Szewska, ul. Kazimierza
Wielkiego,
 sobota, 9.01.2021 r.:
Sportowa, Wioślarska, Gimnastyczna, Narciarska, Żeglarska, Tenisowa,
Olimpijska,
 poniedziałek, 11.01.2021 r.:
ul. Wita Stwosza, Pogodna, Lotników, Strumykowa, Spadzista,
Spadochroniarzy, Łukowa, Brzozowa.
Plan kolędy zamieszczony jest także na parafialnej stronie internetowej.
4. W tym tygodniu ze względu na spotkania kolędowe nie będzie adoracji
w czwartek i piątek. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się
w sobotę od godz. 7.30 do 10.00.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć nowy numer „Niedzieli”.
6. W naszym kościele (łącznie z balkonami) mogą jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
7. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
8. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę
i ponawiamy noworoczne życzenia. Rozpoczynający się 2021 rok niech
będzie czasem doświadczenia Bożej i ludzkiej dobroci oraz realizacji
najgłębszych pragnień.
9. W minionych dniach z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Józef Sławiński, lat 76, z ul. Mechanicznej, śp. Mieczysław
Kołodziejczyk, lat 80, z ul. Prusa, śp. Stanisław Balcer, lat 74, z ul.
Żarkowskiej, śp. Leon Forystek, lat 74, z ul. Niedziałkowskiego,
śp. Stanisław Miciuk, lat 80, z ul. Mechanicznej. Wieczny odpoczynek racz
Im dać, Panie…

