Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

ul. Horbaczewskiego 20
54-130 Wrocław
Tel. 71/351.54.61

www.mkolbe.wroclaw.pl
Wrocław, 13.01.2019r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

1. Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii
rozpoczyna się okres zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie
kolęd i świąteczny wystrój kościoła do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania
Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.
2. W dniu 15 stycznia 1944r. powołano do „Akcji Burza” na Wołyniu 27.
Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Z okazji 75. rocznicy
powołania żołnierze Dywizji zapraszają na Mszę św. w naszym kościele
dzisiaj, 13 stycznia br. o godz. 12.30, która zostanie odprawiona w intencji
poległych, zmarłych i żyjących Żołnierzy 27. WPAK i niedawno zmarłego
prof. Henryka Słowińskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wrocławskiego.
Podczas Mszy św. wystąpi Zespół Folkowy „Gieni Dudki” z Nadolic
Wielkich.
3. Dzisiaj (niedziela, 13 stycznia) nasz chór „Maksymilianum” da koncert
kolęd po Mszy św. o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy.
4. Zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na
spotkanie dzisiaj, 13 stycznia o godz. 19:00 w kaplicy. Prosimy
o punktualność.
5. Różaniec Fatimski dzisiaj o godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy.
6. Przypominamy wszystkim Liderom grup parafialnych , że we wtorek, 15
stycznia odbędzie się spotkanie w sali nr. 2 o godz. 17:00. Bardzo prosimy
o przybycie.
7. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym tygodniu
przybędziemy z modlitwą i błogosławieństwem do mieszkańców ulic
Bulwaru Ikara, Lotniczej, Na Ostatnim Groszu, Szybowcowej, według planu
zamieszczonego w gablotach i na stronie internetowej parafii.
8. Dziś po wszystkich Mszach św. członkowie Stowarzyszenia Si alla Vita
zbierają do puszek na pomoc dla ciężko chorych dzieci.
Po ostatniej zbiórce Stowarzyszenie pomogło Michałowi pseudonim
„Pinokio” przekazując większą kwotę pieniędzy na operację serca za
granicą, operację ratującą życie. Hojnym darczyńcom, w imieniu tych
dzieci Stowarzyszenie serdecznie dziękuje.
9. Dzisiejsza niedziela jest inwestycyjną. Ofiary przeznaczamy na bieżące
małe remonty przy kościele. Za ofiary - stokrotne Bóg zapłać!

10.Schola Maksymilianki serdecznie zaprasza na wspólne kolędowanie
w przyszłą niedzielę, 20 stycznia, bezpośrednio po Mszy o godzinie 16:00
w naszym kościele.
11.Zbliżają się IV Archidiecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne we
Wrocławiu w dn. 26 – 27 stycznia br. w sali audytoryjnej przy Hali Stulecia,
które poprowadzą kapłani z Brazylii O. Antonello Cadeddu i o. Enrique
Porcu. Zapisy i więcej informacji na stronie www.karmelicibosi.pl lub
w Centrum Duszpasterskim przy ul Katedralnej 4, w poniedziałki w godz.
17:00 – 20:00.
12.Mieszkanka ul. Kłodnickiej chce wynająć pokój uczciwej osobie.
Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii lub w tygodniu do kancelarii.
13.Polecamy prasę katolicką, kalendarz i album „Tobie, Boże, na własność”.
14.Przekazujemy wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny
i inne rocznice najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg błogosławi,
ochrania i umacnia w dobrym.
15.W minionym tygodniu zmarli: śp. Jadwiga Sempruch, lat 82 z ul. Kwiskiej,
śp. Jerzy Tymczuk, lat 76 z ul. Na Ostatnim Groszu i śp. Marian
Chlebowski, lat 67 z ul. Drzewieckiego. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie...

