Ogłoszenia parafialne
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23 stycznia 2021
Dnia 29 grudnia 2020 roku, Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi.
W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji, zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z
prośbą o pomoc. W związku z tym dzisiejsza niedziela, została ogłoszona Dniem solidarności z
Chorwacją. Podczas każdej Mszy Świętej, podejmujemy modlitwę za wszystkich poszkodowanych w
tym kataklizmie.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych.Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Przeżywaliśmy 3 Niedziela Miesiąca – w naszej Parafii to dzień szczególnej modlitewnej pamięci o
wszystkich dobroczyńcach, którzy duchowo, modlitewnie i materialnie wspierają dzieła
podejmowane przez parafialną wspólnotę. Tym razem zebraliśmy 3275 zł. Bardzo serdecznie za
ogromną życzliwość i zrozumienie wszystkich potrzeb naszej wspólnoty. Dziękuję również za
indywidualne wpłaty na konto parafialne.
Plan Mszy św. i spotkań „kolędowych” w tym tygodniu:
25.01 (poniedziałek) - ul. Powstania Listopadowego 7, 9, 4, 4a
26.01 (wtorek) – ul. Skromna 2, 4, 5, 6, 12
27.01 (środa) – ul. Dwernickiego 4, ul. Podchorążych 27, 29, 30, 32
28.01(czwartek) – ul. Podchorążych 23, 25, 1, ul. Leśna od nr 4 do 11
29.01 (piątek) – ul. Leśna 19, 20, 21, 22 i nowe bloki
30.01 (sobota) – ul. Gdańska od nr 144 do 210
Z tym planem można zapoznać się w gablocie kościoła oraz jest dostępny na stronie
internetowej. Po Mszy św. będę udzielał wszystkim kolędowego błogosławieństwa oraz każda rodzina
otrzyma „kolędowy” prezent. Dopełnieniem tych spotkań niech staną się rodzinne spotkania przy
choince i żłóbku, na wspólnym śpiewie kolęd.
Już dziś zapraszam, 31.01, w niedzielę, na Kolędowanie z zespołem FIGI MARCOWE dla
naszych Dziadków i z Naszymi Dziadkami - z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozpoczynamy

Mszą św. o godz. 12.00. W czasie pandemicznym, kiedy to izolujemy osoby starsze, chroniąc ich
zdrowie - NIE ZAPOMINAJMY O NICH!!! Przeciwnie - okażmy jeszcze więcej serca i dobroci. Mamy
za co dziękować naszym kochanym Babciom i Dziadkom. Zawsze są na posterunku, zawsze na czas i
wiedzą czego wnukom trzeba Za ich wielkie serce będziemy Bogu dziękować. Tym Dziadkom, którzy
odeszli dajmy to, co możemy najlepszego - czyli naszą modlitwę. A na zakończenie zostały dla
Dziadków przygotowane niespodzianki.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności w minionym tygodniu: +Paweł Szulc, lat 27, zam. ul. Powstańców Warszawy
11; +Leonard Blaurok, lat 91, zam. ul. Skromna 4 oraz +Witold Janicki, lat 85, zam. ul.
Podchorążych 23; a także o zmarłych budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym
Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie!
Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

