Ogłoszenia na 29 stycznia 2017 r.

Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela zwykła „A”

29 stycznia 2017 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę zwykłą. Pan Jezus w Kazaniu na Górze zapewnia nas, że
wierność Jego ideałom i wytrwałość w realizacji życiowego powołania zostanie uwieńczona
wielką nagrodą w niebie. O godz. 15,oo w Kościele Nawiedzenia Koronka do Bożego
Miłosierdzia. Dzieciom i młodzieży szkolnej życzymy przyjemnych, udanych i bezpiecznych ferii
zimowych.

2. Bardzo serdecznie witamy w naszej modlitewnej wspólnocie ks. Wojciecha Kozłowicza –
misjonarza z Zambii
i
dziękujemy za wygłoszone do nas Słowo Boże. Życzymy ks. Wojciechowi owocnej pracy
misyjnej na afrykańskiej ziemi.

3. We wtorek obchodzić będziemy wspomnienie św. Jana Bosko – kapłana, założyciela
salezjanów.

4. W czwartek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego tradycyjnie zwane Świętem Matki
Bożej Gromnicznej; Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Msze św. w Kościele Zasadniczym o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 i 18,oo
. Święcenie gromnic w łączności z każdą Mszą św.
Ofiary zbierane na tacę w tym dniu przeznaczymy na wsparcie i potrzeby zakonów
klauzurowych
. Z racji I czwartku miesiąca Godzina św. w łączności z wieczorną Mszą św., a po niej w salce
konferencyjnej na plebanii spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań.

5. W tym tygodniu przypadają także I piątek i sobota lutego. Nabożeństwo ku czci NSPJ w
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piątek w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo i 18,oo. Okazja do spowiedzi św. w Kościele
Nawiedzenia rano podczas Mszy św. o godz. 7,oo i 8,oo; a wieczorem od godz. 17,oo.
Ze względu na ferie zimowe nie ma oddzielnej spowiedzi św. dla dzieci i Mszy św. o godz.
17,oo
. Nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz.
8,oo wystawienie Najśw. Sakramentu, różaniec wynagradzający z rozważaniem fatimskim i
Adoracja Najśw. Sakramentu. Zakończenie przed Mszą św. o godz. 10,oo.

6. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. w domach w
sobotę 4 lutego
w godz. przedpołudniowych. Zgłoszenia nowych chorych w zakrystii lub Biurze Parafialnym do
środy włącznie. W czwartek Biuro Parafialne będzie nieczynne.

7. Legion Maryi zaprasza na spotkania formacyjne we wtorki o godz. 16,oo w Klubie Emaus.

8. W przyszłą niedzielę Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15,oo w Kościele Nawiedzenia
rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
"Konsekrowani – pomost do Boga” – rozważania papieży Franciszka i Benedykta XVI na temat
życia konsekrowanego; „Mamy tylko Jezusa” – o wspólnocie Przymierze Miłosierdzia, w której
ludzie świeccy całkowicie oddają się Jezusowi; „Krzyżyk z przetopionej obrączki” – rozmowa z
ks. Ireneuszem Mroczkowskim, duszpasterzem wdów konsekrowanych w diecezji płockiej;
„Każdy jest misjonarzem” – o Katarzynie Chęsy, polskiej, świeckiej misjonarce w Karagandzie;
„Sześcioletni bohater” – o chorym na glejaka mózgu 6. letnim Jurku i jego niezwykłej rodzinie.
Do „Przewodnika” dołączony jest bezpłatny modlitewnik na każdy dzień lutego „5 minut dla
Boga”. Zachęcamy do nabycia i lektury.

10. Plan kolędy na ostatni tydzień:

30.01.2017 r.

Poniedziałek
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1. Dunikowskiego 3(43-85)

2. Dunikowskiego 1(1-42)

31.01.2017 r. Wtorek

1. Dunikowskiego 1(43-85)

2. Bytowska (domki) i Ks. J. Popiełuszki (domki)

1.02.2017 r. Środa

1. Ks. J. Popiełuszki 5(1-28)

2. Ks. J. Popiełuszki 7(1-26)

4.02. 2017 r. Sobota

1. Gorzowska (domki)

2. Złotowska i Białogardzka (domki)

3. Człuchowska (domki)
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4. Augustowska (domki)

5. Białostocka (domki)

6.02. 2017 r. Poniedziałek

Kolęda dodatkowa.

Początek kolędy o godz. 16,oo a w sobotę o godz. 14,oo. Na tym kończymy tegoroczną wizytę
duszpasterską w domach naszych parafian. Dziękujemy za otwarte domy i serca oraz życzliwe
przyjęcie. Gdyby ktoś nie mógł przyjąć kolędy w zaproponowanym terminie prosimy o
zgłoszenie się do zakrystii w celu uzgodnienia kolędy w terminie dodatkowym.

11. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Wiera Fidler lat 96 z ul. Glinki 101
A;
Edward
Berger lat 82
z ul. Walecznych 2;
Sylwester Chromiński lat 43
z ul. Boh. Kragujewca 9;
Zygmunt Wałdoch lat 84
z ul. Kombatantów 4 i
Zbigniew Sobczak lat 59
z ul. Szpitalnej 25, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek….

12. Niech Boże błogosławieństwo umocni naszą wiarę.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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