OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
31 grudnia 2017
1. Dziś obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa i jednocześnie
ostatni dzień roku 2017. Na Mszy św. o godz. 1800 celebrowanej przez Bp.
Andrzeja Franciszka Dziubę zostanie przedstawione sprawozdanie duszpasterskie
i gospodarcze z minionego roku w naszej parafii.
2. Jutro 1 dzień stycznia 2017 roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze święte według porządku niedzielnego.
3. W piątek 5 stycznia Msza Św. dziękczynna za koronację obrazu Matki Bożej
oraz w intencji Ojczyzny o godz. 18 00. Przed Mszą różaniec poprowadzi Wspólnota
Maryjna.
4. W sobotę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech
Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. Taca w tym dniu zostanie
przeznaczona na misje. Na każdej Mszy odbędzie się poświęcenie kredy i kadzidła.
Kredę i kadzidło przygotowane przez naszego zakrystiana p. Józefa będzie można
nabywać przed każdą Mszą Świętą. Złożona przy tym ofiara będzie wyrazem
wdzięczności za pełną oddania posługę pana kościelnego.
5. Zachęcamy do wzięcia udziału w „Orszaku Trzech Króli”, który 6 stycznia
przejdzie z Korabki na Stary Rynek. Rozpoczęcie Mszą św. w kościele na Korabce
o godz. 1000. Następnie ok. godz. 1100 orszak wyruszy zatrzymując się przy
cmentarzu na ul. Blich i przy muzeum na ul. Mostowej. Ostatni przystanek na
Starym Rynku, gdzie Trzej Królowie złożą dary przed Dzieciątkiem. Na
zakończenie będzie możliwość posilenia się ciepłą strawą (grochówka, herbata,
ciastko). Program będzie wywieszony w gablocie ogłoszeń. Zachęcamy dzieci
i młodzież do przyjścia w strojach królów, pasterzy, aniołów.
6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź będzie możliwa
w czasie porannych Mszy św. a po południu, w czasie Mszy św. o godz. 16 00 do
wieczornej Mszy św. o godz. 1800. Do chorych z posługą sakramentalną udamy się
dopiero po zakończeniu Kolędy, czyli w pierwszą sobotę Lutego. W nagłych
przypadkach prosimy o indywidualne zgłoszenie chorych w kancelarii lub
zakrystii.
7. W najbliższą niedzielę 7 stycznia na Mszy św. o godz. 1030 sześciu kandydatów
zostanie przyjętych do grona ministrantów i obłóczonych w komże. Po Mszy św.
w sali w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie opłatkowe dla ministrantów
i lektorów.
8. Rozpoczęliśmy wizyty duszpasterskie w domach naszych parafian zwane
„kolędą”. Celem odwiedzin wiernych przez duszpasterzy jest przede wszystkim
wspólna modlitwa i błogosławieństwo rodziny oraz domu. W tym roku szczególnie
prosić będziemy o dary Ducha Świętego dla wszystkich naszych wiernych. Z góry
dziękujemy za waszą życzliwość, za spotkania, wspólną modlitwę i rozmowy, a
także za przekazane ofiary przeznaczone jak zawsze na cele parafialne i na
Seminarium Duchowne w Łowiczu oraz w jednej piątej, jako wynagrodzenie dla
kapłanów za trud tej posługi. W czasie trwania Kolędy kancelaria parafialna jest
czynna tylko w godzinach przedpołudniowych. W pilnych sprawach prosimy o
bezpośredni kontakt z kapłanami.
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych Śp. Józefę Skwirę i Śp. Wiesława
Szewczyka Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

10. Plan Wizyty Duszpasterskiej w tym tygodniu:
Wtorek, 2 stycznia
 od godz. 1000
 od godz. 1600
Środa, 3 stycznia
 od godz. 1000
 od godz. 1600
Czwartek, 4 stycznia
 od godz. 1000
 od godz. 1600
Piątek, 5 stycznia
 od godz. 1000
 od godz. 1600

 Strzelcew
 Osiedle Starzyńskiego, blok nr 7
 Osiedle Tkaczew, blok nr 3

 3 księży;
 3 księży;
 1 ksiądz.

 Popów (przy trasie) i „Cegielnia”
 Osiedle Starzyńskiego, blok nr 8
 Osiedle Tkaczew, blok nr 4

 2 księży;
 3 księży;
 1 ksiądz.

 Zielkowice III, Mała Warszawa
 Osiedle Starzyńskiego, blok nr 9
 Osiedle Tkaczew, blok nr 5

 4 księży;
 3 księży;
 1 ksiądz.

 Zielkowice II, Mała Warszawa
 Zielkowice Góry
 Osiedle Tkaczew, blok nr 6,7,8,9

 3 księży;
 1 ksiądz;
 4 ksiądz.

