Ogłoszenia parafialne
2. NIEDZIELA ZWYKŁA
14 stycznia 2018 r.
13 stycznia 2018

1. Dzisiaj wypada 2. Niedziela Zwykła.
2. Dzisiaj podczas mszy św. o godz. 11.30 będziemy w naszej parafii gościli zespół wokalnomuzyczny z Dorohuska, który przedstawi nam piękne kolędy i pastorałki. Zespół będzie śpiewał
podczas mszy św., a po mszy św. wykona trwający ok. godziny koncert. Zapraszamy wszystkich
chętnych na mszę św. o godz. 11.30 oraz na koncert bezpośrednio po mszy św.
3. Również dzisiaj po mszy św. o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd.
4. W środę, 17 stycznia, rozpocznie się Tydzień Modlitw O Jedność Chrześcijan.
5. W następną niedzielę, 21 stycznia, podczas wszystkich mszy św. katecheci ze Wspólnot
Neokatechumenalnych będą kierowali do nas zaproszenie na katechezy dla dorosłych i
młodzieży. Pierwsza katecheza będzie w poniedziałek, 22 stycznia, po mszy św. o godz. 18.00.
Następne będą w poniedziałki i czwartki po mszy św. o godz. 18.00.
6. Także w następną niedzielę, 21 stycznia, będzie spotkanie dzieci klas 3. Szkoły Podstawowej,
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
7. Również w przyszłą niedzielę, 21 stycznia, w naszym kościele po mszy św. o godz. 11.30 będą
przedstawione jasełka wykonane przez dzieci z przedszkola nr 12 w Chełmie.
8. Siostra Eugenia Woźniak – Dominikanka pochodząca ze Żmudzi, a obecnie pracująca na
misjach w Czortkowie na Ukrainie prowadzi duże schronisko dla dzieci polsko-ukraińkich. Jest
im często trudno związać koniec z końcem. Siostra Eugenia zwróciła się więc z prośbą do
naszej parafii o pomoc w zorganizowaniu zbiórki trwałej żywności. Można ofiarować: cukier,
makaron, kaszę, konserwy, olej, słodycze. Dary można składać w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej do końca stycznia.
9. Zapraszamy na 2-dniowy wyjazd do Krakowa na Misterium Męki Pańskiej w terminie 17-18
luty. W programie zwiedzanie Krakowa, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i
udział w misterium. Szczegółowy program, informacje i zapisy w zakrystii oraz kancelarii
parafialnej.
10. Na początku czerwca bieżącego roku nasza parafia organizuje pielgrzymkę na Maltę śladami św.
Pawła. Szczegóły i program do nabycia w zakrystii.
11. Wszystkie informacje dotyczące wizyty duszpasterskiej oraz pielgrzymek można znaleźć na
naszej nowej stronie parafialnej www.odkupiciel-chelm.pl
12. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny.
13. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: †Józef Lewczuk (l. 73)

