II NIEDZIELA ZWYKŁA
Parafia bł. Władysława z Gielniowa
w Warszawie

1.

– 14 stycznia 2017 r. –

Dziś obchodzony jest 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Odpowiadając na orędzie i apel papieża Franciszka, skierowany z okazji 104.
Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, módlmy się za migrantów i uchodźców,
by spotykali się z gościnnym przyjęciem, ochroną własnych praw oraz szacunkiem
wobec siebie i własnej kultury.
Niech tej modlitwie towarzyszy pogłębienie naszej wrażliwości na potrzeby
innych, zgodnie ze słowami będącymi mottem papieskiego przesłania na
tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: Przybysza, osiadłego wśród
was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy
byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34).

2.

Po Mszy św. o godz. 9.00 w intencji Ojczyzny i kanonizacji bł. Władysława
z Gielniowa odbędzie się w sali Św. Barbary spotkanie opłatkowe Towarzystwa
im. bł. Władysława z Gielniowa.

3.

Spotkanie opłatkowe Misji Świętej Teresy odbędzie się dziś po Mszy św. o godz.
10.30. Członkowie Misji Świętej Teresy otaczają adopcją duchową kapłanów
i kleryków. Zapraszamy osoby które chciałyby przyłączyć się do jej grona.

4.

W sobotę 20 stycznia, jak w każdą III sobotę miesiąca, Msza św. połączona
z nabożeństwem do św. Rity o godz. 18.00. Intencje i ofiary można składać
w zakrystii lub do puszki przy figurze św. Rity.

5.

Zapraszamy na koncert LET THE SOUL SING w wykonaniu Chóru Kameralnego
SGGW w sobotę 20 stycznia o godz. 19.00. W programie: Robert Ray – Gospel
Mass oraz najpiękniejsze kolędy i utwory o tematyce ludowej.

6.

Spotkanie opłatkowe Koła Przyjaciół Radia Maryja odbędzie się w przyszłą
niedzielę (21 stycznia) w sali św. Barbary po Mszy św. o godz. 9.00 w intencji
Kościoła, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam.

7.

W niedzielę 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a w poniedziałek 22 stycznia –
Dzień Dziadka. Składamy im z tej okazji najserdeczniejsze podziękowania
i życzenia. Pamiętajmy też w naszych modlitwach o babciach i dziadkach, którzy
już odeszli do Pana.

8.

Konferencja dla rodziców i rodziców chrzestnych dzieci, które będą ochrzczone
w lutym odbędzie się w sobotę 27 stycznia o godz. 19:00.

9.

W tym tygodniu są wolne intencje Mszy św. Można także zamawiać Msze św.
Gregoriańskie.

10.

Podczas ferii zimowych (15-27 stycznia) kancelaria parafialna będzie czynna
tylko w poniedziałki, środy i piątki.

11.

Dokonując rozliczenia podatku za rok ubiegły możemy pomóc najuboższym
rodzinom w parafii przeznaczając 1% podatku na cele działalności Caritas
Archidiecezji Warszawskiej ze wskazaniem Parafialnego Zespołu Caritas.

12.

Wszystkim parafianom i przyjaciołom naszego kościoła, którzy w tym tygodniu
będą obchodzić swoje imieniny bądź urodziny, składamy najlepsze życzenia
i zapewniamy o naszej modlitwie, polecając ich opiece Patrona parafii.

