OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Chrztu Pańskiego 08.01. 2017 r.
Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest
On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Jednak zgodnie z naszą tradycją jeszcze przez jakiś
czas zachowamy w kościele świąteczny wystrój.
1. Msze św. w niedziele:

godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.30, 18.30 i 20.00 (akademicka).
2. „Jasełka” w wykonaniu dzieci naszej parafii dzisiaj o godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy.
3. Plan kolędy umieszczony jest w gablocie, na stronie internetowej oraz wyłożony przy obrazie
Miłosierdzia Bożego, który prosimy wywiesić w wejściach do odwiedzanych bloków. Kolęda
rozpoczyna się każdego dnia o godz. 16.15, w niedziele o godz.15.30.
W tym tygodniu bloki od nr 6 do 12.
4

Woda święcona wystawiona jest przy chrzcielnicy.

5 W okresie kolędy biuro parafialne czynne będzie tylko we wtorki i soboty, w poniedziałki
biuro nieczynne. Intencje mszalne można zgłaszać po Mszach św. w zakrystii.
6. W czwartek spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej o godz. 19.30.
7.

Spotkanie młodych poruszonych ideą Światowych Dni Młodzieży w czwartek o godz. 19:30 w sali
św. Jana Pawła II.

8. W czwartek obchodzi imieniny ks. Arkadiusz Szady. Niech w tym dniu nasze modlitwy będą
ofiarowane w intencji solenizanta.
9. Z powodu wyjazdów wakacyjnych, planowane spotkania 27 i 28 styczna br. z rodzicami i
dziećmi komunijnymi zostają odwołane.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Ogłoszenia akademickie
1) Organizujemy wyjazd do Teatru Roma na musical "Mamma Mia" 28 stycznia. Koszt 200 PLN.
Chętnych prosimy o kontakt z ks. Arkadiuszem.
2) W poniedziałek o godz. 20:00 spotkanie studentów.
3) We wtorek o godz. 19:15 próba zespołu DA Miłosierdzie
4) W środę o godz. 20:00 spotkanie DA 25+
5) Studentów, którzy pragną przyjąć kolędę, proszę o kontakt z ks. Arkadiuszem po Mszy św. o godz. 20:00.
6) Zachęcamy, by w przyszłą niedzielę przynieść na Mszę św. akademicką o godz. 20:00 swoje ulubione
instrumenty. Będziemy próbowali zrobić ogromną orkiestrę, która zagra i zaśpiewa na cześć Narodzonego
Zbawiciela.

