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Dzisiejsza niedziela – Uroczystość Chrztu Pańskiego – kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę z przeznaczeniem na prace remontowe i renowacyjne w
Sanktuarium i jego otoczeniu.
W holu Sanktuarium odbywa się Kiermasz Ciast, z którego dochód będzie przeznaczony na ferie
zimowe dla dzieci z naszej parafii.
Dziś po Mszy świętej o godz. 17 będzie koncert charytatywny „Kolędowanie dla Teodora”,
niepełnosprawnego syna naszej Parafianki. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na rzecz
Fundacji Nasz Bezpieczny Świat, która będzie prowadzić ośrodek dziennego wsparcia dla osób z
niepełnosprawnościami.
Trwają w naszej Parafii Odwiedziny Duszpasterskie, czyli Kolęda. Dziś dokończenie strony
parzystej ul. Wołoskiej oraz Al. Niepodległości 119; w poniedziałek Al. Niepodległości od numeru
121/123 do 135; we wtorek Al. Niepodległości 137/141 i 143; w środę Al. Niepodległości 143 B do
163 i ul. Ligocka 8; w czwartek Al. Niepodległości 165 i ul. Narbutta do numeru 78 A oraz ul.
Racławicka 36; w piątek ul. Racławicka 40 i 42; w sobotę ul. Racławicka 46, Narbutta 83 i
Karłowicza. W dni powszednie Kolędę zaczynamy od godz. 17, zaś w soboty i niedziele od godz. 16.
Od niedzieli rozpoczynamy Kolędę „na życzenie”. Jeśli kogoś pominęliśmy lub był nieobecny, a życzy
sobie odwiedzin duszpasterskich, prosimy to zgłosić w Kancelarii Parafialnej lub Zakrystii, albo
przekazać e-mailem.
Środa, 16 stycznia, jest dniem modlitwy za przyczyną naszego Patrona, św. Andrzeja Boboli,
połączonej z oddaniem czci relikwiom Męczennika. W zakrystii przyjmujemy intencje na Msze święte
zbiorowe, W tych wszystkich intencjach zostanie odprawiona Msza święta o godz. 9, 12, 17 i 19.
Spotkanie Rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 69 i 70 będzie w
czwartek o godz. 18 w Dolnym Kościele.
W całym Kościele od piątku rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłem „Dąż
do sprawiedliwości” (Pwt 16,20.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma. Polecamy zwłaszcza nasz Biuletyn
Parafialny „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli”.

