Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia Duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą
27 stycznia 2019
Zapraszamy do Sanktuarium na Recital Organowy w wykonaniu Roksany Kalinowskiej. Rozpocznie
się on dziś o godz. 16. Szczegóły na plakatach.
W poniedziałek zapraszamy na Mszę świętą dla mężczyzn do Kaplicy Akademickiej. Po Mszy będzie
konferencja O. Romana Groszewskiego SJ o relacji z ojcem. Początek o godz. 19.15.
Spotkanie zespołu charytatywnego Wzajemna Pomoc i parafialnego zespołu Caritas będzie w
czwartek po Mszy świętej o godz. 9 w Sali Betlejem.
Ten piątek jest pierwszym piątkiem miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi i komunii świętej
wynagradzającej Bożemu Sercu, Po południu spowiedź od godz. 16.
W sobotę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane tradycyjnie Świętem Matki Bożej
Gromnicznej. W tym dniu Msze Święte będą odprawiane o godz. 7, 8, 9, 12, 17 i 19. Prosimy
o przyjście na liturgię ze świecami. Ten dzień jest obchodzony zarazem jako Dzień Życia
Konsekrowanego. Będziemy modlić się za powołanych do życia w instytutach i zgromadzeniach
zakonnych radami ewangelicznymi ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz o nowe powołania do
służby w Kościele. Taca w tym dniu będzie przeznaczona na wsparcie zakonów klauzurowych.
W sobotę, pierwszą miesiąca, po Mszy świętej o godz. 9 będzie nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi. W sobotę będzie też Czuwanie Pierwszosobotnie. Początek o godz. 14 w Dolnym Kościele. O
godz. 17 będzie Msza święta w Sanktuarium z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi.
Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie, tak zwaną Kolędę. Można jeszcze zgłaszać
chcących odwiedzin duszpasterskich, a którzy zostali pominięci lub nie mogli być obecni w
dniu odwiedzin. Prosimy to zgłaszać w Zakrystii, w Kancelarii Parafialnej lub przekazać e-mailem.
Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 13 będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, wspólna adoracja o godz. 15, a o godz. 18 Nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Jezusowego. Po nabożeństwie będzie spotkanie Apostolstwa Modlitwy i Żywego
Różańca w Sali Nazaret.
Rozpoczyna się nowy cykl Konferencji Przedślubnych. Pierwsze spotkanie będzie w środę, 6
lutego, o godz. 20 w Sali Emaus w Domu Parafialnym. Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
Tego samego dnia o godz. 19 w Sali Betlejem rozpocznie się też dwumiesięczny cykl katechez dla
dorosłych przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Przy wyjściu z kościoła na stolikach z prasą wyłożone są ulotki o możliwości przekazania 1% na
nasze Sanktuarium, w tym na działalność charytatywną. Osoby, które potrzebują pomocy w
wypełnianiu deklaracji PIT mogą się zgłosić w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania.
Grupa Maria z Odnowy w Duchu Świętym zaprasza osoby pragnące nawiązać lub pogłębić swoją
relację z Bogiem na rekolekcje Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Rozpoczną się one 5
lutego. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej www.grupamaria.pl.

Zapraszamy na bal karnawałowy 16 lutego o godz. 20. Cegiełki w cenie 120 zł od pary można
otrzymać w kancelarii parafialnej i w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.30, 13 i 17.
Szczegóły na plakatach.
Kolejna zbiórka makulatury na cele misyjne odbędzie się od piątku do przyszłej niedzieli
włącznie. Kontener będzie wystawiony na placu kościelnym.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma katolickie. Zachęcamy do lektury i
wspierania funduszu prasowego.

