Ogłoszenia parafialne
6 Niedziela Zwykła
11 lutego 2022
W najbliższą niedzielę, 20.02, spotkanie dla Rodziców młodzieży przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania, po mszy św. o godz. 12.00.
Jeszcze dziś w naszej parafii odbywa się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Zbiórka prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Pro Missio” oraz Green
Office Ecologic Sp. z o.o. Tzw. elektrośmieci możemy składać w zakrystii, po każdej mszy św..
Przychody z akcji przeznaczone będą na wsparcie polskich misjonarzy posługujących w Zambii,
Kamerunie, Kenii i Tanzanii. Przy wyjściu z kościoła można również złożyć dobrowolne ofiary na cele
misyjne.
W przyszłą niedzielę, przeżywać będziemy 3 Niedzielę Miesiąca. W naszej parafii, to dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej wspólnoty. Składka z tego dnia, w
całości, przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne.
Tworzymy w naszej parafii grupę pod nazwą: „MAJSTER DLA SENIORA”. Wielu seniorów,
mieszkających na terenie naszej parafii boryka się z domowymi usterkami, których nie są w stanie
naprawić samodzielnie. Zepsuty kran, przepalona żarówka czy nieszczelne okna, udrażnianie
odpływów i toalet oraz napraw elektrycznych np.: wymianie gniazdek, zwarciach instalacji
elektrycznej, wymianie dzwonków do drzwi lub żarówek. Pomoc nieodpłatna. Kontakt osób
zainteresowanych pomocą, a zwłaszcza jej potrzebujących pod nr tel: 519 317 777
Zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO CHÓRU. Mile widziani stali
chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim talentem wokalnym. Spotkanie w
każdy czwartek, o godz. 18.30 w sali parafialnej.
Dzieci zapraszamy do naszej parafialnej, Dziecięcej Scholi. Spotkania w każdą sobotę,
połączone z warsztatami plastycznymi, o godz. 10.30 w sali parafialnej.
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
pożegnaliśmy +Anna Weiher–Zielińska, lat 41, zam. ul. Skromna; 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!

