Ogłoszenia na 31 stycznia 2016 r.

Ogłoszenia Parafialne – IV Niedziela zwykła „C”

31 stycznia 2016 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę zwykłą. Chrystus ukazuje się nam jako Ten, który w
rodzinnym Nazarecie z niezwykłą mocą głosi Bożą naukę.

2. Bardzo serdecznie witamy w naszej modlitewnej wspólnocie ks. Henryka Kuczyńskiego z
Białorusi i dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże.

3. We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego tradycyjnie w Polsce nazywane Święt
em Matki Bożej Gromnicznej
.
Msze św. w Kościele Zasadniczym o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 i 18,oo.
Nie ma Mszy św. o godz. 16,oo.
Podczas każdej Mszy św. poświęcenie przyniesionych świec. We wtorek obchodzimy też
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary zbierane na tacę przeznaczymy na potrzeby
zakonów klauzurowych.

4. Informujemy, że bezpłatne porady prawne udzielane osobom starszym i znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej zostają przeniesione z ostatnich czwartków na
pierwsze wtorki miesiąca
. Najbliższy termin to wtorek 2 lutego w godz. 16,15 – 18,oo w Biurze Parafialnym. Należy mieć
ze sobą niezbędne dokumenty, które pozwolą na bezpośrednie ustalenie stanu faktycznego i
sytuacji prawnej.

5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota lutego. Godzina św. w czwartek w
łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Po Mszy św. Stowarzyszenie Wspierania
Powołań zaprasza na spotkanie w Klubie Emaus. Nabożeństwo ku czci NSPJ w piątek w
łączności z Mszą św. o godz. 7,oo i 18,oo. Okazja do spowiedzi św. rano od godz. 7,oo i
wieczorem od godz. 17,3o. Spowiedź św. dla dzieci od godz. 16,3o a o godz. 17,oo Msza św. I
piątkowa. O godz. 17,3o Droga Krzyżowa w intencji kapłanów. W sobotę w łączności z Mszą
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św. o godz. 7,oo nabożeństwo I sobotnie; natomiast po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie
Najśw. Sakramentu i Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników z
rozważaniem fatimskim i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 10,oo. W piątek obchodzimy
wspomnienie św. Agaty – Dziewicy i Męczennicy, a w sobotę św. Pawła Miki i Towarzyszy –
Męczenników. Obchodzącym Imieniny życzymy Bożych łask i wszelkiej pomyślności.

6. Nadszedł czas rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Pomoc w rozliczaniu PIT-ów w naszym
Hospicjum odbywa się w każdą środę w godz. 8,oo-14,oo. Osoby zainteresowane pomocą i
odpisaniem 1% podatku na nasze Hospicjum prosimy, by zabrały ze sobą również rozliczenie
za 2014 rok w celu wysłania deklaracji drogą elektroniczną.

7. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. w sobotę 6 lutego w
godz. przedpołudniowych. Zgłoszenia nowych chorych do czwartku włącznie w zakrystii lub
Biurze Parafialnym.

8. W przyszłą niedzielę 7 lutego o godz. 10,15 Msza św. w intencji Sybiraków w 76.
Rocznicę Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Syberię,
a po Mszy św. modlitwy przed kościołem zasadniczym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup odbędzie się w czwartek 11
lutego
.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18,oo.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” polecamy nast.
artykuły: „Gdzie chrzest, tam nadzieja” – o przygotowaniach do obchodów 1050. Rocznicy
chrztu Polski; „Fałszywa pobożność rodzi rozłam” – o problemach związanych z prawdziwą
odnową w Kościele; „Socjalne troski Kościoła” – o działalności charytatywnej i społecznej
Kościoła; „Dziękuję Bogu za łagry” – o polskim kapłanie Władysławie Bukowińskim, nazywanym
apostołem Kazachstanu, który wkrótce będzie beatyfikowany. Polecamy też najnowszy numer
„Nowego Listu” a w nim: „Szczyt ginący w chmurach” – opowieść o relikwiach; „Dalej niż sięgają
zmysły” – rozmowa ze znanym jezuitą o. Wacławem Oszajcą. Zachęcamy do religijnej lektury.

11. Plan kolędy:
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Poniedziałek 1 lutego 2016 r.

1. Białogardzka 16(41-80)

2. Białogardzka 14(1-30)

3. Białogardzka 14(31-60)

4. Białogardzka 14(61-90)

Środa 3 lutego 2016 r.

1. Białogardzka 15(36-65)

2. Białogardzka 10(1-20) i 12(1-20)

3. Białogardzka 8(1-20) i 6(1-20)

4. Białogardzka 6(21-60)

Czwartek 4 lutego 2016 r.
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1. Białogardzka 6(61-100)

2. Białogardzka 6(101-140)

3. Białogardzka 6(141-180)

4. Białogardzka 4(1-45)

Piątek 5 lutego 2016 r.

1. Białogardzka 4(46-90)

Sobota 6 lutego 2016 r.

Glinki 91 (cały blok) i Glinki 93 (cały blok) oraz kolęda dodatkowa

Początek kolędy o godz. 16,oo a w sobotę o godz. 14,oo. Gdyby ktoś nie mógł przyjąć kapłana
w zaproponowanym terminie, choćby ze względu na wyjazd w czasie zimowych ferii, prosimy o
indywidualne zgłoszenia dziś po Mszy św. w zakrystii, celem szczegółowego uzgodnienia
kolędy w najbliższą sobotę. Na tym kończymy tegoroczną wizytę duszpasterską u naszych
Parafian. Tym, którzy otworzyli swe mieszkania dziękujemy za życzliwe przyjęcie i złożone
ofiary. Bóg zapłać.

12. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Jan Wejman lat 94 z ul.
Łomżyńskiej 54;
Basińska
lat 84 z ul. W. Polskiego 36;
Andrzej Mrozek

Zofia

4/5

Ogłoszenia na 31 stycznia 2016 r.

lat 57 z ul. Boh. Westerplatte 3;
Władysław Krause
lat 90 z ul. P. Pracy 6;
Mirosław Wagner
lat 68 z ul. Białogardzkiej 4 i
Elżbieta Turek
lat 68 z ul. P. Pracy 6, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek…………

13. Na uważne słuchanie i przyjmowanie w życiu Słowa Bożego przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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