
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

13 STYCZNIA  2013 
ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO 

 
    1. Niedziela Chrztu Pańskiego pokazuje nam Boga Ojca, który mówi do Jezusa: 
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Chrzest włączył 
każdego z nas w Kościół i zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Większość z nas nie 
pamięta tego momentu. Dlatego chciejmy dziś przypomnieć sobie jego znaczenie 
dla naszego życia. 
    2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta poranna w intencji wszystkich wspierających 
budowę naszej świątyni; 
    3. Trwa duszpasterska wizyta w naszej parafii. W związku z nią Msza Święta 
od poniedziałku do piątku będzie odprawiana o godz. 9.00 a w sobotę  
o godz. 18.00. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę  
o stosowne zabezpieczenie czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka 
na znak oczekiwania na spotkanie kolędowe. Jeśli są nowe rodziny proszę  
o kontakt w celu umówienia się na wizytę duszpasterską. Plan spotkań 
kolędowych: 
Poniedziałek  14 I – ul. Rodziewiczówny i Miodowa 
Wtorek 15 I – ul. Kraszewskiego i Niska 
Środa 16 I - ul. Reymonta i Szymczaka 
Czwartek 17 I – ul. Asnyka 
Piątek  18 I – ul. Lotników Alianckich i Konopnickiej 65 blok 7.  
Serdeczne Bóg zapłać za miłe spotkania i ofiary składane na budowę kościoła. 
    4. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły  
w Sadowej, które odbędą się po Mszy Świętej dziecięcej. Po przedstawieniu 
spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
    5. Powstający punkt przedszkolny „ Bajkowe Elfy” zaprasza na dni otwarte 
dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30.. Można pobierać karty zgłoszeń dzieci do 
przedszkola. 
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Można również nabywać kalendarze parafialne. Przyjmowane są intencje 
mszalne na 2013 rok.  
    7. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


