OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Święto Chrztu Pańskiego
13 stycznia 2019

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez
który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego.
Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo
przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

2. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie,
odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa
twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa
Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Włączając się duchowo w to niecodzienne wydarzenie pamiętajmy o naszej modlitwie w intencjach
naszych młodych pielgrzymów jak i młodych całego świata.

3. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich
uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który będzie trwać do 25 stycznia. Włączmy się w to dzieło poprzez
osobistą modlitwę.

4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła na stoliku można nabyć
katolicki tygodnik „Gościa Niedzielnego”.

5. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy
wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.
W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców:
W PONIEDZIAŁEK 14 stycznia 2019
Wolica – ul. Centralna od godz. 1500, jeden ksiądz.
Wolica – ul. Rajska, Św. Piotra i Pawła, od godz. 1500, drugi ksiądz.
Sokołów – ul. Wąska i Sokołowska, od godz. 1500, trzeci ksiądz.

WE WTOREK 15 stycznia 2019
Reguły – ul. Działkowa
od godz. 1600, strona parzysta – jeden ksiądz,
strona nieparzysta – drugi ksiądz.

Reguły – ul. Królewska, Boczna i Orzeszkowej, od godz. 1600, trzeci ksiądz

W ŚRODĘ 16 stycznia 2019
Wolica – ul. Długa od godz. 1500,
- strona parzysta – jeden ksiądz.
- strona nieparzysta - drugi ksiądz.
Wolica – ul. Granitowa Gruntowa, Oliwkowa, Rzeczna, Wodna, od godz. 15 00,
trzeci ksiądz,

W CZWARTEK 17 stycznia 2019
Reguły – ul. Powstańców Warszawy 49, Przytorowa, Małego Księcia, Baśniowa,
Calineczki, Kopciuszka, Złotej Rybki, od godz. 1600, jeden ksiądz.
Reguły – ul. Kuchy od godz. 1600, drugi ksiądz.
Pęcice Małe – ul. Kuropatwy, Bażantów, Skowronków, Słowików i Sikorki
od godz. 1600, trzeci ksiądz.

W PIĄTEK 18 stycznia 2019
Suchy Las – ul. Ks. Woźniaka, od godz. 1600, jeden ksiądz
Pęcice Małe – ul. Konopnickiej i Brzozowa, od godz. 1600, drugi ksiądz.
Reguły – tak zwane Osiedle Morskie - ul. Magellana, Morska, Kotwiczna, Sternicza, Fregaty oraz ulica Królewska 24 i 26 od Alei Jerozolimskich, od godz. 1600,
trzeci ksiądz.

W SOBOTĘ 19 stycznia 2019
Pęcice Osiedle – ul. Tulipanowa, Kwiatów Polnych, od godz. 1100, jeden ksiądz,
Pęcice Osiedle – ul. Konwaliowa, Azaliowa, od godz. 1100, drugi ksiądz.
Wolica – ul. Aksamitna i Prosta od godz. 1100, trzeci ksiądz.
Niedziela 20 stycznia 2019

Planowana na poniedziałek 21 stycznia 2019
Sokołów – ul. Rodzinna od nr 1- 31 od godz. 1430, jeden ksiądz.
Sokołów – ul. Sąsiedzka, Rodzinna od nr 63-38 od godz. 1430, drugi ksiądz.
Pęcice Wieś – ul. Zaułek i Piachy oraz Pęcice Małe ul. Przepórki,
od godz. 1500, trzeci ksiądz.

Serdecznie proszę o przywiezienie i odwiezienie nas z kolędy.
Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej naszej parafii.

