PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

13 stycznia 2019 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Chrzest Pański
1. Dziś rozpoczynają się w Kościele Łódzkim Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan
pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 20). Zachęcamy do modlitwy w
intencji o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, których
program wywieszony jest w gablocie.
2. Nie przychodzę, aby zatracać (Oz 11, 9) to hasło XXII Ogólnopolskiego Dnia
Judaizmu, który w Kościele Rzymskokatolickim obchodzony jest 17 stycznia. W
tym roku w Łodzi obchody będą miały charakter centralny.
3. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201) zaprasza w
sobotę 19 stycznia 2019 r. na spotkanie w ramach duszpasterstwa małżeństw
borykających się z brakiem dziecka – ABRAHAM I SARA. Spotkanie rozpocznie
się Mszą św. w kaplicy o godz. 19.00.
4. Ośrodek Rekolekcyjno-Konferencyjny w Porszewicach zaprasza na warsztaty
liturgiczne MUZYKA-TEATR w dniach 15-17 lutego 2019 r. Prowadzący:
warsztat muzyczny - Jakub Tomalak; warsztat teatralny - Teatr LOGOS. Koszt
warsztatów 150 zł. Zapisy i informacje znajdziemy na stronie internetowej:
www.uroczyskoporszewice.pl
5. Zapraszamy do modlitwy w intencji ofiar mordu więźniów w łódzkim
Radogoszczu, którego dokonano w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. Msza św. w
tej intencji będzie sprawowana w Bazylice Archikatedralnej w czwartek 17
stycznia o godz. 18.00.
6. Centrum Służby Rodzinie zaprasza na II Łódzką Konferencję Wychowawczą
organizowaną przez Fundację Żywioły, która odbędzie się 19 stycznia 2019 roku o
godz. 9.00 w auli Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (ul. Kopcińskiego 31a).
Prelegentami będą m.in.: Ks. Abp Grzegorz Ryś oraz p. Jacek Pulikowski.
7. Dzisiaj (w niedzielę) niedzielę 13. I. na mszy św. o godz. 9.30 i 11.00 koncert kolęd w
wykonaniu orkiestry ze Szkoły Podstawowej nr 44.
8. Dzisiaj w niedzielę w sali parafialnej o godz. 16.00 spotkanie opłatkowe dla
ministrantów, scholi, dzieci ze świetlicy i ich rodziców, scholi młodzieżowej i chóru.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
9. We wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu dla Grupy Modlitwy
Wstawienniczej Marana Tha po mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy również
wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w adoracji.
10.W środę katecheza dla dorosłych „Przy herbacie o sakramentach.” po Nowennie do
matki Bożej ok. godz. 18.45 w sali parafialnej.
11.Dzisiaj ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na misje.

12.Plan kolędy w tym tygodniu jest następujący:
- 14. I. – poniedziałek – bl. nr
301,
302;
- 15. I. – wtorek – bl. nr
300,
397,
160;
- 16. I. –środa – bl. nr
136,
152;
- 18. I. - czwartek – bl. nr
135;
- 19. I. – piątek – bl. nr
161;
- 20 I. – sobota – bl. nr
394,
395.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00. Prosimy także o
cierpliwość oczekiwaniu na duszpasterzy.
13.Dzień kolędy to okazja spotkania duszpasterzy z parafianami. Jest to okazja do
wspólnej modlitwy, błogosławieństwa mieszkania i chwili rozmowy.
Przygotowujemy zatem krzyż, świece i wodę święconą.
Ofiary składane z racji kolędy są przeznaczone na budowę kościoła.
14.W czasie kolędy od poniedziałku do soboty msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź
przed mszą św.
15. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Bóg ubogi” ;
- „Gość Niedzielny” – art. „Brama sakramentów”;
- „Niedziela” – art. „Dziecko to skarb”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku.
16.Módlmy się za zmarłych parafian: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za
Ojczyznę.

