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II NIEDZIALA

ZWYKŁA

- 29. STYCZNIA 2019 R.

Zakończyliśmy wizytę pasterską w naszej parafii. Składamy serdeczne podziękowanie za
życzliwe przyjmowanie kapłanów podczas kolędy. Zapewniamy modlitwę w intencji
wszystkich naszych parafian. Dziękujemy za złożone ofiary i przeznaczamy ich na
potrzeby naszej parafii. Po wizycie pasterskiej zachęcamy do włączenia się do wspólnot
modlitewnych istniejących w naszej parafii.

Małżeństwa mają możliwość pogłębiania swojej wiary we Wspólnocie Domowego
Kościoła.

We wtorki odbywają się spotkania Wspólnoty Legionu Maryi. Jest Wspólnota św. Ojca Pio i
Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego.

Bardzo żywa jest Wspólnota Rodziców modlących się za dzieci. Spotkania chóru
parafialnego odbywają się w każdy poniedziałek.

Bardzo serdecznie dziękujemy parafianom z Zofianki Dolnej którzy przez trzy miesiące
dbali o porządek w naszym kościele. Dziękujemy im za złożone ofiary. W tym tygodniu
prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła parafian z Osiedla Wschód.

W poniedziałek wspomnienie św. Agnieszki dz. m.

Spotkanie rodziców modlących się za dzieci w poniedziałek o godz. 19.oo w kościele
adoracja i Msza święta.
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W środę

całodzienna adoracja w kaplicy św. Barbary.

W czwartek – wspomnienie św. Franciszka Salezego b. dK.

W piątek - święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła.

W sobotę – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa.

W tym dniu

przypada Dzień Islamu w Kościele Katolickim.

Młodzież z klas VI i VII zaproszona jest na Mszę św. o godz. 10.00 w przyszłą niedzielę.
Po Mszy św. Spotkanie w ramach przygotowań do Sakramentu Bierzmowania.

Zachęcamy do nabywania prasy religijnej. Dla dzieci jest kolejny numer czasopisma
„promyczek Dobra” i „ Mały Gość Niedzielny .”

Dziękujemy za bezimienne ofiary dwie po 200.- zł. 150.- zł i cztery ofiary po 100.- zł. na
potrzeby kościoła.

W tym tygodniu pożegnaliśmy pana Mariana Fiołnę Pomódlmy się wspólnie w jego
intencji.
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