Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Wtorek 1 stycznia - Nowy Rok - obchodzimy jako Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Kościół proponuje nam wspólne z Maryją wejście w NOWY ROK 2019. Stojąc przed niewiadomą nowego
roku, głęboko zaufajmy Opatrzności Bożej. W dniu Nowego Roku można zyskać odpust zupełny za pobożne
przyjęcie, choćby przez radio lub telewizję, błogosławieństwa Papieskiego, udzielanego Miastu i Światu (Urbi et
Orbi). Pierwszy dzień roku obchodzony jest także jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Niech to będzie dzień
naszej gorliwej modlitwy o pokój w świecie, tak bardzo stale zagrożony i naruszany. Nowy Rok jest świętem
nakazanym. W Nowy Rok u nas dodatkowa Eucharystia o godz. 16.00.
2. W Nowy Rok po dodatkowej Mszy św., czyli o 16.45 zostanie powtórzone widowisko z przed Pasterki pt.:
„Znasz swojego Anioła?”, przygotowane przez naszą młodzież.
3. W niedzielę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze święte jak w
każdą niedzielę. W tym dniu kolekta na misje. Święcenie kadzidła, kredy i wody na wszystkich Mszach św. Jest
to równocześnie Dzień Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. Kościół pragnie w ten sposób zainteresować
dzieci problematyką misyjną i uczyć je ofiarności na rzecz Misji.
4. 6 stycznia o 12.30 włączymy się w Lubliniecki VI Orszak Trzech Króli, aby razem z Mędrcami oddać pokłon
małemu Jezusowi.
5. 13 stycznia - Niedziela Chrztu Pańskiego. W tym dniu kończy się w liturgii okres Narodzenia Pańskiego.
6. W niedzielę 13 stycznia o godz. 15.00 planujemy w naszym kościele czas wspólnego, rodzinnego
kolędowania. Wystąpi wtedy nasza NuTka-E, Chór Parafialny oraz rodziny i indywidualne osoby, które
chciałyby wykonać dla wszystkich dowolne kolędy lub pastorałki.
7. Od 18 stycznia, jak co roku, obchodzony jest w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech
każdy z nas włączy się w dzieło jedności poprzez osobiste modlitwy i ofiary. W związku z Tygodniem
Ekumenicznym, tradycyjnie w czwartek 17 stycznia zostanie odprawiona u nas Msza św. w int. pojednania
chrześcijan oraz nabożeństwo ekumeniczne z udziałem członków i sympatyków Towarzystwa im. Edyty Stein w
Lublińcu.
8. W poniedziałek 21 stycznia przypada Dzień Babci, a we wtorek 22 stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o
nich w modlitwach, bo wiele im zawdzięczamy. Msza św. za babcie i dziadków żyjących i zmarłych w
poniedziałek 21 stycznia o godz. 8.00.
9. W niedzielę 27 stycznia o godz. 15.00 koncert kolęd i pastorałek w wyk. utytułowanego chóru SONATA z Kalet.
10. W styczniu różne grupy i wspólnoty parafialne tradycyjnie odprawiają spotkania opłatkowe. Pomyśl, czy i Ty nie
powinieneś należeć do jakiejś wspólnoty, bractwa albo ruchu. A może masz pomysł na aktywne włączenie się w
życie parafii? Parafia najlepiej wypełnia swoje funkcje, gdy jest WSPÓLNOTĄ WSPÓLNOT.

