
Ogłoszenia Parafialne na 23 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenia Parafialne – 

  

III Niedziela zwykła „C”

  

23 stycznia 2022 roku.

  

  

1. Dzisiaj przeżywamy III Niedzielę zwykłą. Razem z Chrystusem obecnym w świątyni w
rodzinnym Nazarecie, przyjmujemy prawdę o wypełnianiu proroctw, które zapowiada Pismo św.
W trwającym Tygodniu Modlitw o Zjednoczenie
Wyznawców Chrystusa  prośmy Pana,
aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. W tej intencji w łączności z wieczorną Mszą św.
Koronka do Bożego Miłosierdzia.

  

2. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka Salezego –
biskupa i Doktora K-ła ; we wtorek Święto
Nawrócenia św. Pawła Apostoła
; w środę 
wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa – biskupów 
i w piątek 
wspomnienie św. Tomasza z Akwinu – kapłana i Doktora K-ła
. Wszystkim Solenizantom życzymy wielu Bożych łask, opieki Maryi i orędownictwa świętych
Patronów.

  

3. W trosce o nasze zdrowie prosimy o przestrzeganie wymagań sanitarnych związanych z
trwającą pandemią.

  

4. W dni powszednie zapraszamy na Msze św. kolędowe w intencji mieszkańców o godz. 18,oo
w Kościele Zasadniczym. W tym tygodniu będziemy się modlić:
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Poniedziałek 24 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Modrakowej
numery:56;58;60;62;74;76;78;80.

  

Wtorek 25 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Glinki numery:80;81;82;83;85;87;89;91;93.

  

Środa 26 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Glinki numery:95;97;99;101;101A;116;116A.

  

Czwartek 27 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Glinki
numery:119;121;123;125;127;136;138 oraz z baraków nr 147.

  

Piątek 28 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Boh. Kragujewca
numery:3;5;4;6;7;9;10;13;15;17;19 oraz z 
ul. Dunikowskiego
numery:1;3;5;7;9.

  

Poniedziałek 31 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Kąkolowej numery:3;5;7; z ul. Ks. J.
Popiełuszki
numery 5;7 oraz 
z domków przy ul. Ks. J. Popiełuszki, Gorzowskiej, Złotowskiej, Człuchowskiej,
Augustowskiej i Białostockiej.

  

Wtorek 1 lutego: W intencji mieszkańców z ul. Białogardzkiej
numery:2A;4;6;8;10;12;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;28 oraz domków przy tej ulicy.

  

Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i ofiary kolędowe złożone przy tej okazji.
Bóg zapłać.

  

5. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii można nabyć najnowszy „Przewodnik Katolicki”, w
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którym warto przeczytać: „Dość fatalizmu!” – artykuł wprowadzający ks. Redaktora Naczelnego;
„Wspólnota świadków” – rozważanie Słowa Bożego; „Granice Kościoła czy Kościół bez granic?”
– znaczenie Kościoła; „Chrzestni – czas na ważne decyzje?” – wymagania wobec kandydatów
na Rodziców chrzestnych. Zachęcamy do nabycia. Informujemy, że cena „Przewodnika” wynosi
7 zł. a nie jak wydrukowano 9,5o zł. Redakcja przeprasza za pomyłkę. Cena 9,5o będzie za
tydzień, gdyż będzie dołączony Modlitewnik 5 Minut z Bogiem.

  

6. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Marian Paszkiet lat 84; Henryk
Rutkowski lat 79 i Danuta Frohlich lat 65
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek…………………

  

7. Z wiarą przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

  

  

Proboszcz

  

Ks. Józef Kubalewski
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