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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Chrztu Pańskiego -07.01.2018/
1. Przeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje
naszą uwagę na Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność
i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy włączeni przez sakrament
chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do wspomnienia
naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji.
2. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Modlimy się o dobre przeżycie rozpoczętego roku 2018.

3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.

4. Już dzisiaj informujemy, że w okresie ferii zimowych od poniedziałku do
piątku Msze Święte będą odprawiane tylko o godzinie 9.00 (nie będzie
Mszy Świętej o godzinie 18.00).
5. Akcja Katolicka organizuje w dniach od 15.01 do 20.01 2018 roku
półkolonie zimowe dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej. Zapisy
i zgody na udział do odbioru w zakrystii i u Katechetów w szkole.
6. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już
dzisiaj zachęcamy do modlitwy w intencjach ludzi, którzy z różnych
powodów opuścili swój rodzinny kraj i szukają lepszego życia na obcej
ziemi
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
8. Plan kolędy:
08.01 – poniedziałek – Żeromskiego 6
09.01 – wtorek – Żeromskiego 3
10.01 – środa – Żeromskiego 1, Kościuszki 59-57
11.01- czwartek – Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
12.01- piątek – Klonowa
13.01- sobota – Akacjowa 1-16
Kolęda zaczyna się od poniedziałku do piątku o godzinie 15.00 a w
soboty o 14.00.
9. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w sobotę.
W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św.
wieczornej.
10. Jak co roku organizowany jest wyjazd wakacyjny dla dzieci ze scholii
i ministrantów. W tym roku wyjeżdżamy nad morze. Są trzy wolne
miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub
P. Krystyną Rabendą.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów.

Honorowy Patronat objął:
Ks. Biskup Ignacy DEC, Biskup Świdnicki
Burmistrz Bolkowa Pan Jarosław Wroński
Festiwal odbędzie się dnia 13 stycznia 2018 roku w BOLKOWIE

