Ogłoszenia parafialne
3 Niedziela Zwykła
21 stycznia 2022
Dziś Niedziela Słowa Bożego - która z woli Ojca Świętego Franciszka, przypada w każdą 3
niedzielę zwykłą roku liturgicznego – przypomina wszystkim, osobom duchownym i
świeckim, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o
związku między Słowem Bożym a liturgią.
kres Narodzenia Pańskiego, który rozpoczęliśmy uroczystą Pasterką, liturgicznie kończy się dziś.
Jednak tradycja dekoracji świątecznych i śpiewu kolęd, pozostawia nas w tej pięknej atmosferze do
2.02 – święta Ofiarowania Pańskiego.
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. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest w całości na cele
remontowo-inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3520 zł. Za każdy gest życzliwości i ofiarę BARDZO
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
W przyszłą niedzielę, po mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z panią krawcową, w sprawie
szycia szat liturgicznych – alb, dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Natomiast
2.02, w święto Ofiarowania Pańskiego, na mszy św. o godz. 18.00, poświęcenie świec dzieciom
„pierwszokomunijnym”.
Dziś zapraszamy tradycyjnie, na wspólne kolędowanie z naszymi Kochanymi Dziadkami i
dla naszych Dziadków - z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Początek mszą św. o godz.
12.00. Kolędować będziemy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Pruszcza. Na zakończenie
przygotowaliśmy niespodzianki dla Dziadków!
Zapraszamy do włączenia się do akcji „KROPELKA DLA ŻYCIA”, którą podejmujemy wraz z
Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Szpitalu Wojskowym. 31.01
(poniedziałek) będzie podstawiony przy kościele specjalny autobus, w którym będzie można
dobrowolnie oddać krew. Pamiętajmy, że ODDAJĄC KREW DAJEMY NADZIEJĘ NA ŻYCIE
DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI!
Msze św. w styczniu, w dni powszednie, wcześniej zaplanowane na godz. 8.00, będą
odprawiane o godz. 18.00. Prosimy o zapoznanie się na bieżąco z kalendarzem intencji
mszalnych.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; 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!

