Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia Duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą
10 lutego 2019
Dziękujemy za ofiary złożone na dzisiejszą tacę z przeznaczeniem na prace remontowe w naszym
Sanktuarium.
W poniedziałek przypada wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i XXVII
Światowy Dzień Chorych. Duszpasterstwo Chorych i Dyrekcja Szpitala MSWiA zaprasza zwłaszcza
osoby starsze i chore na uroczystą Mszę świętą z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych,
którą odprawi Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Salvatore Pennacchio. Będzie ona w kaplicy
Szpitala przy ul. Wołoskiej 137 w poniedziałek o godz. 16.
W czwartek przypada święto Patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego.
W sobotę zapraszamy do modlitwy za przyczyną Patrona Polski św. Andrzeja Boboli, połączonej z
oddaniem czci relikwiom Męczennika. W zakrystii przyjmujemy intencje na Msze święte zbiorowe. W
tych wszystkich intencjach zostaną odprawione Msze święte o godz. 9, 12 i 17.
Zespół „Spotkanie z Chrystusem” zaprasza na rekolekcje dla dziesięciolatków na temat „Sumienia”.
Będą one w piątek i sobotę. Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie internetowej
Parafii.
Zapraszamy na bal karnawałowy, który będzie w Domu Parafialnym w sobotę od godz. 20. Cegiełki w
cenie 120 zł od pary można otrzymać dziś po Mszy świętej o godz. 11.30, 13 i 17, oraz w ciągu
tygodnia w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Szczegóły na plakatach.
W przyszłą niedzielę, w ramach ogłoszeń duszpasterskich, O. Proboszcz przedstawi sprawozdanie z
tegorocznej wizyty duszpasterskiej – kolędy.
Wraz z Fundacją „Pro Arte et Studio” zapraszamy na kolejny koncert organowy w wykonaniu
Macieja Wota. Odbędzie się on w przyszłą niedzielę w Sanktuarium o godz. 16.
Dzieci zapraszamy na Karnawałowy Bal Przebierańców „U Królowej Śniegu”. Będzie on w sobotę, 23
lutego w godzinach od 14 do 17 w holu Domu Parafialnego.
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.
Na stolikach pod chórem są też do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

