OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
(10 stycznia 2021 r.)

1. Dzisiaj wypada Święto Chrztu Pańskiego. Dziękujemy za Chrzest św., dzięki któremu staliśmy się
Dziećmi Bożymi i modlimy się w intencji naszych rodziców chrzestnych oraz chrześniaków.
2. W tym tygodniu będziemy kontynuowali nasze SPOTKANIA KOLĘDOWE. Każde
takie spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:00, po której będzie wspólna modlitwa,
śpiewanie kolęd i zawierzenie naszych rodzin pod protekcję Świętej Rodziny. Przy okazji
„kolędy” tradycyjnie złożymy ofiary w podpisanej kopercie z numerem domu. Będą one
przeznaczone na wymianę okien w zakrystiach. Osoby, które nie będą mogły być na spotkaniu
w wyznaczonym dla danej miejscowości czasie, zapraszamy w innym dogodnym dniu, kiedy będzie
wyznaczone spotkanie kolędowe.
3. Porządek spotkań kolędowych w tym tygodniu będzie następujący:
- w poniedziałek w kościele – mieszkańcy Karczewizny;
- we wtorek w kaplicy – mieszkańcy Łopianki, bloku na Łopiance oraz niskiego
budownictwa w Łochowie Fabrycznym;
- w środę w kościele – mieszkańcy z Kamionny;
- w czwartek w kaplicy – mieszkańcy bloków z ul. Przemysłowej 1 i 3 oraz z ul. Fabrycznej
3, 5 i 6;
- w piątek w kaplicy – mieszkańcy bloków 7, 8, 15 i 17
- w sobotę w kościele – mieszkańcy z Lasek.
4. W niedzielę 17 stycznia po Mszy św. o godz. 11:30 będzie miała miejsce krótka adoracja w
ramach spotkania kolędowego przeznaczonego szczególnie dla osób, które nie mogły pojawić się
na nim we wcześniej wyznaczonym czasie;
- Podobne spotkanie odbędzie się również w niedzielę 24 stycznia w kaplicy w Łochowie
Fabrycznym po Mszy św. o godz. 10:00. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału i wspólnej modlitwy
w intencji naszych rodzin.
5. Podobnie jak w roku ubiegłym, pod koniec stycznia, planujemy urządzić w kościele
koncert kolęd. Dlatego prosimy chętne osoby, które chciałyby wystąpić na takim spotkaniu o
zgłaszanie się do ks. Wojciecha. Występować mogę dzieci, młodzież jak i dorośli, samodzielnie jak i
w grupach. Przy zgłaszaniu proszę podać tytuły maksymalnie dwóch kolęd jakie będą wykonane,
aby nie powtarzać kilka razy tych samych pieśni.
6. W związku z poleceniem Diecezjalnej Zelatorki Kółek Różańcowych, parafialne
zelatorki, które nie dostarczyły jeszcze informacji o swoim kółku, proszone są o jak
najszybsze jej dostarczenie do ks. Wojciecha. Informacja taka powinna zawierać następujące
dane:
- w którym roku „kółko” powstało w danej miejscowości?
- kto był założycielem pierwszego „kółka”?
- kto był zelatorką lub zelatorem od początku istnienia „kółka” do chwili obecnej?
- kto prowadzi obecnie zmianki różańcowe?
Po zebraniu wszystkich informacji zostaną one przesłane do centrali w diecezji, posłużą także do
publikacji na naszej stronie parafialnej.

