IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28. 01. 2018
1. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższy tydzień.
Poniedziałek 29.01.2018 – ul. Relaksu, ul. Słowicza, ul. Wakacyjna, ul. Wczasowa,
ul. 19 kwietnia numery od 1 do 69.
Wtorek 30.01.2018 – ul. 19 kwietnia numery od 70 do 129
Środa 31.01.2018 – ul. Bagienna, ul. Brzoskwiniowa, ul. Łagodna, ul. Przesmyk,
ul. Widoczna
Czwartek 01.02.2018 – ul. Jarząbka, ul. Makowa, ul. Przelotowa, ul. Przygodowa,
ul. Wypoczynkowa, ul. Tenisowa,
Sobota – 03.02.2018 –ul. Drozda, ul. Kanarka, ul. Kawki, ul. Krucza, ul. Skowronka, ul. Sójki,
ul. Szczygła, ul. Szpaka.
2. Wizytę duszpasterską rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 16.00, a w sobotę o godz.
9.30. Prosimy o utrzymanie zwyczaju wychodzenia naprzeciw i otwarciu furtki,
oraz zabezpieczeniu zwierząt domowych.
3. Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca i zarazem Święto Ofiarowania Pańskiego oraz
Dzień Życia Konsekrowanego. Tego dnia modlimy się szczególnie za osoby konsekrowane,
siostry zakonne i zakonników oraz o nowe powołania do życia konsekrowanego. Zbierana
taca będzie przeznaczona na potrzeby zakonów klauzurowych. Tego dnia msze św. o godz.
7.00, 18.00 i dodatkowo o godz. 19.30. Podczas wszystkich Mszy świętych
błogosławieństwo gromnic. Spowiedź pierwszopiątkowa rano od godz. 6.30 oraz po
południu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Po Mszy świętej o
godz. 19.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, które zakończy się Apelem
Jasnogórskim o godz. 21.00. Również w piątek od godziny 9.00 odwiedzać będziemy
chorych.
4. W przyszłą sobotę, pierwszą miesiąca lutego, Msza święta o Niepokalanym Sercu NMP o
godz. 9.00. Po mszy w dolnym kościele spotkanie z kółkami różańcowymi, które w lutym
będą się modlić w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o nowe
powołania do życia konsekrowanego.
5. Zapraszamy młodzież i studentów na wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne, tzw. Kurs
Filip, który odbędzie się w dniach 16-18 lutego 2018. Poprowadzą go studenci ze
wspólnoty Młodzi Młodym z Odnowy w Duchu Świętym, którzy będą głosić konferencje i
prowadzić modlitwy. Rekolekcje trwają w piątek: od 17.45 do 21.00. W sobotę od 9.00 do
21.00. W niedzielę od 9.00 do 13.00. Koszt 50zł. W cenie jest sobotni obiad. Zapisy w
kancelarii i zakrystii.
6. W marcu organizujemy w naszej parafii Kurs Przedmałżeński, który składa się z 4 spotkań
odbywających się w 4 kolejne soboty miesiąca, w godz. 9.00 - 15.30. Więcej informacji o
kursie i zapisach na naszej stronie internetowej.

7. Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla młodzieży i studentów do Kotani w Beskidach w
dniach 25 sierpnia - 1 września 2018. W programie między innymi wycieczki piesze po
górach, dwa dni na Słowacji, pobyt w Komańczy - miejscu uwięzienia Prymasa
Wyszyńskiego. Koszt 750zł + 25 euro. Zapisy i informacje w zakrystii i kancelarii.
8. Świetlica Środowiskowa "Świetlik" w Rybiu, zaprasza dziś na godz. 18.00 na prelekcję
"Powstanie styczniowe w ocenie i działaniach Józefa Piłsudskiego", którą wygłosi dr
Krzysztof Jabłonka. Wstęp wolny.
9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do domu Ojca †Bartek
Trojanowski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie....

