Ogłoszenia parafialne
4. NIEDZIELA ZWYKŁA
28 stycznia 2018 r.
27 stycznia 2018
1. Dzisiaj wypada 4. Niedziela Zwykła.
2. Dzisiejszej niedzieli na mszach św. ponownie gościmy muzyczne trio „Złota Nuta” z Łucka na
Ukrainie. Zespół podczas mszy będzie wykonywać kolędy i pastorałki, a po mszach św. będą
ok. 15-minutowe koncerty.
3. W najbliższy piątek, 02 lutego, wypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego potocznie zwane
Świętem MB Gromnicznej. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30,
16.00 i 18.00. Poświęcenie gromnic podczas każdej mszy św.
4. W tym tygodniu wypada Pierwszy Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela Miesiąca Lutego.
Czuwania i adoracje bez zmian. Pierwszy Piątek wypada razem z Uroczystością Ofiarowania
Pańskiego. Możliwość spowiedzi podczas każdej mszy św.
5. Ze względu na ferie nie będzie odwiedzin chorych.
6. Zmiana tajemnic różańcowych i nabożeństwo Pierwszosobotnie będzie w sobotę, 03 lutego, po
mszy św. o godz. 7.00.
7. Jeszcze do końca stycznia można wesprzeć zbiórkę na rzecz schroniska dla dzieci polskoukraińkich prowadzonego przez Siostrę Eugenię Woźniak – Dominikankę pochodzącą ze
Żmudzi, a obecnie pracującą na misjach w Czortkowie na Ukrainie. Można ofiarować: cukier,
makaron, kaszę, konserwy, olej, słodycze. Dary można składać w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej do końca stycznia.
8. W następną niedzielę, 04 lutego, będziemy w naszej parafii gościli o. Jerzego Limanówkę –
Ojca Pallotyna, Prezesa Fundacji Salvatti.pl. Fundacja troszczy się o misjonarzy pracujących w
Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i
Antylach oraz prowadzących reewangelizację w Czechach, Słowacji i Ukrainie.
9. Rozpoczęły się w naszej parafii Katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i
młodzieży. Są one w poniedziałki i czwartki po mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy ponownie
wszystkie osoby, które pragną zgłębić swoją wiarę i bardziej poznać Słowo Boże zawarte w
Piśmie Świętym.
10. W najbliższy wtorek, 30 stycznia zakończenie tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Program
został podany w ubiegłą niedzielę.
11. 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.
12. Na początku czerwca bieżącego roku nasza parafia organizuje pielgrzymkę na Maltę śladami
św. Pawła. Szczegóły i program do nabycia w zakrystii.
13. Wszystkie informacje dotyczące wizyty duszpasterskiej oraz pielgrzymek można znaleźć na
naszej nowej stronie parafialnej www.odkupiciel-chelm.pl
14. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość
Niedzielny.
15. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: †Sergiusz
Mielniczenko
(l. 77), †Barbara Maś (l. 67) i †Ryszard Sztanke (l. 81)

