OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego
10.01.2021 r.

1. 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 najbliższe dni przedstawia się
następująco:
 poniedziałek, 11.01.2021 r.:
ul. Wita Stwosza, Pogodna, Lotników, Strumykowa, Spadzista,
Spadochroniarzy, Łukowa, Brzozowa,
 wtorek, 12.01.2021 r.:
ul. Prusa, Letnia, Wiosenna, Morelowa, Słoneczna, Wiśniowa,
Orzechowa,
 środa, 13.01.2021 r.:
ul. Styczniowa, Marcowa, Listopadowa, Żwirki i Wigury, Daszyńskiego,
Witosa, Narutowicza,
 czwartek, 14.01.2021 r.:
ul. Niedziałkowskiego,
 piątek, 15.01.2021 r.:
ul. Budowlanych, Norwida, Kossaka, Konopnickiej,
 sobota, 16.01.2021 r.:
ul. Śniadeckich, Moniuszki,
 poniedziałek, 18.01.2021 r.:
ul. Sienkiewicza,
 wtorek, 19.01.2021 r.:
ul. Obrońców Pokoju,
 środa, 20.01.2021 r.:
ul. Armii Krajowej, Morcinka, Orzeszkowej.
Plan spotkań kolędowych zamieszczony jest także na stronie internetowej i na
Facebooku.
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek w godz. od 7.30
do 9.00 a w sobotę od 7.30 do 10.00.

3. W piątek obchodzi imieniny biskup senior Paweł Socha. Pamiętajmy
o modlitwie za Solenizanta. Niech Bóg Mu błogosławi, a Matka Najświętsza
otacza opieką.
4. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek
i sobotę po Mszy św. wieczornej
5. W naszym kościele (łącznie z balkonami) mogą jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
6. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i za wszelkie okazywane dobro.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
8. Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, Bożego błogosławieństwa, pokornej i silnej wiary, która
pozwala przyjąć i zrozumieć prawdę o byciu umiłowanym dzieckiem Boga,
a także opieki naszego Patrona.
9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Maria Dzięgiel, lat 77, z ul. Rynek, śp. Łucja Skrzypecka, lat 80, z ul.
Budowlanych, śp. Franciszek Niemiec, lat 77, z ul. Obrońców Pokoju,
śp. Władysław Bożkiewicz, lat 77, z ul. Orzechowej, śp. Bartłomiej Szwiec,
lat 40, z ul. Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

