OgłoszeniaParafialne
NIEDZIELA ŚW. RODZINY – 27.12.2015 r.


Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy niedzielę św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas każdej eucharystii małżonkowie
odnawiają swoje przyrzeczenia małżeńskie. Po każdej mszy św. adoracja Jezusa w stajence przez wspólne
kolędowanie.
 Dziś po mszy św. zbiórka na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 O godz. 15:30 zapraszamy na nieszpory kolędowe.


















W tygodniu:
W poniedziałek w święto Św. Młodzianków o godz. 9.00 msza św. w intencji dzieci z indywidualnym
błogosławieństwem każdego dziecka. Podczas tej mszy będzie także finał rorat. Prosimy, aby dzieci na tę
mszę św. przyniosły plansze roratnie.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
We wtorek o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek 31.12.2015 r. św. Sylwestra. Msze św. będą o godz. 7.00 i 8.00. O godz. 15.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego a o godz. 16.00 uroczysta msza św. na
zakończenie starego roku. Za odmówienie w tym dniu w kościele lub kaplicy hymnu Ciebie Boże wielbimy
można uzyskać odpust zupełny.
W Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki msze św. jak w każdą niedzielę a o godz. 15.30
zapraszamy na nabożeństwo o pokój.
W pierwszą sobotę miesiąca 02.01. o godz. 8.00 msza św. w intencji róż różańcowych oraz nabożeństwo
różańcowe a o godz. 9.00 opłatek róż różańcowych w centrum ks. Gorczyckiego.
W sobotę 02.01. o godz. 11.00 w centrum ks. Gorczyckiego spotkanie pań i panów posługujących w
kawiarence i przygotowujących ciasta.
W sobotę 02.01. w godzinach porannych odwiedziny chorych. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagali przy budowie szopki betlejemskiej, stawianiu choinek oraz
przygotowaniu wystroju naszej świątyni do przeżywania uroczystości Bożego Narodzenia. W szczególności
dziękujemy panom Józefowi Raś, Janowi Dąbrowskiemu, Norbertowi Kurdziel, Karolowi Prudlo,
Helmutowi Piontek, Jerzemu Gut oraz Mirosławowi Nazar.
Rozstrzygnięcie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową nastąpi 06.01.2016 r.
Odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda rozpoczyna się w dniu dzisiejszym. Kolęda dodatkowa dla osób,
które nie mogą jej przyjąć w wyznaczonym terminie będzie w niedziele 24.01. od godz. 14.00. Zgłoszenia
przyjmowane są w kancelarii. Szczegółowy plan kolędy na afiszach przy wyjściu z kościoła oraz na stronie
internetowej parafii.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci oraz Głosu św.
Jacka.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 14.30. Można tam
również nabyć prasę katolicką, modlitewniki Droga do nieba z Dodatkiem Rozbarskim oraz filiżanki i kubki z
fragmentem utworu i podpisem naszego rodaka ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, oraz kartki
okolicznościowe wykonane przez dzieci i młodzież. Prosimy gospodynie rozbarskie o zgłaszanie się do grupy pań
przygotowujących ciasta. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii, kancelarii i w Centrum im. Ks. Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego w godz. otwarcia Prosimy o przynoszenie ciast również w najbliższą sobotę od godz.
9.00.

