OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Świętej Rodziny
30.12.2018 r.

1. Jutro ostatni dzień roku 2018. Zapraszamy wszystkich parafian o godz. 17.00
na adorację Najświętszego Sakramentu i na nabożeństwo dziękczynnobłagalne na zakończenie starego roku.
2. We wtorek, w pierwszy dzień Nowego 2019 Roku, obchodzimy Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki, a także 52. Światowy Dzień Pokoju, którego
temat brzmi: „Dobra polityka służy pokojowi”.
W Nowy Rok nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. według
porządku niedzielnego.
3. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii.
Plan kolędy na najbliższe dni:
środa, 2.01.2019 r.:
ul. Rzemieślnicza, Ślusarska, Piastowska, Piaskowa,
czwartek, 3.01.2019 r.:
ul. Kołłątaja, Staszica, Wały Chrobrego, Skargi,
piątek, 4.01.2019 r.:
ul. Powstańców, Smolna, Plac Solny, Starowałowa, Parafialna,
sobota, 5.01.2019 r.:
10.00 – ul. Złota Podkowa, Kowalska, Krawiecka, Geodezyjna,
14.00 – ul. Mechaniczna, Balwierska,
poniedziałek, 7.01.2019 r.:
ul. Grodzka, Polska.
Odwiedziny kolędowe w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16.00,
a w sobotę o godz. 10.00 i po południu o godz. 14.00.
Szczegółowy plan kolędy zamieszczony jest także na stronie internetowej.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek i w piątek zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00. W czwartek będziemy
modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

5. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę, 5 stycznia. O godz. 10.00
nabożeństwo pierwszej soboty, a po nim o godz. 11.00 Msza św.
6. Ze względu na trwającą wizytę duszpasterską w styczniu nie odwiedzimy
chorych w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.
7. W przyszłą niedzielę, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego.
W czasie każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie kredy, kadzidła i wody.
Ofiary składane w tym dniu na tacę zostaną przekazane na cele misyjne.
Zapraszamy również do udziału w odbywającym się tego dnia Orszaku
Trzech Króli. Zbiórka o 13.45 na Placu Tysiąclecia. Stamtąd Orszak wyruszy
i przejdzie Aleją Wolności, Jedności Robotniczej, ul. Poczdamską na plac
przed Zamkiem Książąt Głogowskich. Tam odbędzie się dalsza część
programu (jasełka, hołd Trzech Króli, śpiewanie kolęd).
Dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do przebrania się za wybraną postać
z jasełek. Prosimy również o zabranie ze sobą koron i chorągiewek z lat
ubiegłych.
8. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
10.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy, by Patron naszej
wspólnoty parafialnej wypraszał u Boga łaskę zdrowia, mocną wiarę
i wytrwałość w czynieniu dobra, a Święta Rodzina była wzorem budowania
z najbliższymi relacji pełnych szacunku, zrozumienia i miłości.
11.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności:
śp. Barbara Żołnierewicz, lat 80, z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny
odpoczynek racz Jej dać, Panie…

