Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli-6.01

Zapraszamy Parafian na wspólne kolędowanie do żłóbka , dzisiaj o godz.16.00
Dzisiaj o godz. 14.00 rozpocznie się tradycyjny przemarsz Orszaku Trzech Króli z trzech
miejsc do Kościoła św. Anny Wymarsz Grupy złotej/ żółtej rozpocznie się od Hali Pogoni.
Zachęcamy do uczestnictwa. Organizatorzy zachęcają do ubioru w tym stroju.
W poniedziałek 1 rocz. sakry biskupiej obchodzi Ks. Biskup Andrzej Iwanecki. Polecamy Jego
posługę modlitwie wiernych.
Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Mszach św. które odprawiamy w ciągu tygodnia w
naszym kościele, rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej Spotkanie Opłatkowe Grupy
Pielgrzymkowej i wszystkich zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Dzieci klas 4 i 5 zapraszamy w czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej a
wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną w czwartek na godz. 16.30.
Trwają Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin naszej Parafii. Dziękujemy za miłe przyjęcie,
wspólną modlitwę, przedstawione propozycje i uwagi. Bóg zapłać za przekazane ofiary na
ocieplenie budynków parafialnych. Ofiary można również złożyć do skarbonki pod chórem.
W kancelarii parafialnej można zamówić Ofiarę Mszy św. na cały Nowy Rok, w intencjach
żyjących oraz naszych zmarłych.
Przykro nam, że mieszkańcy ul. Wolności 530 nie chcieli nam pomóc w sprzątaniu naszej
świątyni w minionym tygodniu. W sobotę na 9.00 zapraszamy do sprzątania kościoła
mieszkańców ul. Wolności nr. 532 / wszystkie klatki / Przypominamy, że do pomocy
mieszkańców poszczególnych bloków prosimy raz do roku !
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na misje. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej
świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na konto parafii.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta- czas Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Święto Chrztu Pańskiego.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką i informator.
Niech w każdym z nas będzie potrzeba głoszenia Ewangelii i przykazań, naszym życiem

