Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
3 lutego 2019
1. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana tajemnic dzisiaj o godz. 16.00 w kościele.
2. Wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat Pisma św. zapraszamy do
uczestnictwa w Kręgu Biblijnym. Najbliższe spotkanie w poniedziałek, o godz. 19.00 w Sali
Konferencyjnej.
3. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca.
Zapraszamy w tym dniu na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz do
korzystania z sakramentu pokuty od godz. 8.30 – 18.00.
O godz. 9.00 - Msza św. dla Osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, emerytów i
rencistów. Mszy św. będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi J.E. ks. Abp Jan Paweł
Lenga, który prze 30 lat posługiwał w Kazachstanie, a obecnie rezyduje w Licheniu. Po
Mszy św. zapraszamy na modlitwę różańcową prowadzoną przez Wspólnotę Krwi Chrystusa.
O godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
O godz. 18.00 - „Godzina Święta” i błogosławieństwo kończące adorację
4. W czwartek, 7 lutego, rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. W ciągu 7 dni
małżonkowie mogą wziąć udział w spotkaniach, debatach, wykładach, Mszach św., warsztatach
prowadzonych przez specjalistów i duchownych. Ich tematyka dotyczy różnych aspektów
małżeńskiego życia, sposobów pogłębienia więzi i problemów, które zdarzają się na wspólnej drodze
życia. Więcej szczegółów na tablicy ogłoszeń.
5. Msze św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Zdzisława Mieszkowskiego, z ul. Gdyńskiej 5 B, w czwartek o godz. 7.30 oraz
- za śp. Halinę Kasperowicz, z ul. Gospody 13 A, w piątek o godz. 7.30.
6. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszego kościoła.
Wszystkim Dobrodziejom i Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.Więcej >>>
7. W zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny” oraz „L’Osservatore Romano”.
8. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności:
- śp. Waldemar Owczarek, l.73, z ul. Gospody 11 B oraz
- śp. Helena Rychławska, l. 85, z ul. Gospody 18 B.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
Ks. Proboszcz Krzysztof Lis
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