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1. Dziś Niedziela Św. Rodziny. Naszym Siostrom Misjonarkom św. Rodziny
w dniu Święta Patronalnego życzymy obfitości łask Bożych.
2. Jutro 31 grudnia i ostatni dzień Roku Pańskiego 2018. Msza św. i
nabożeństwo dziękczynne o godz. 18,00. Kancelaria będzie jutro otwarta od
godz. 10,00 do 12,00.
3. We wtorek 1 stycznia 2019 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze św. wg porządku niedzielnego.
4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie
nazywana Uroczystością Trzech Króli. W tym dniu święcimy kredę i
kadzidło. Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na wsparcie Misji. Tego
dnia o godz. 16,45 spotkanie kółek różańcowych i wymiana tajemnic, a o
godz. 17,00 koncert kolęd naszego parafialnego zespołu muzycznego
"Theotokos". Zapraszamy do wspólnego kolędowania.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
6. Dziś po Mszy św. o godz. 13,00 koncert kolęd chóru im. St. Moniuszki.
7. W czwartek 10 stycznia o godz. 18,00 Msza św. i Adoracja z modlitwą o
uzdrowienie animowana przez grupę Odnowy w Duchu Św. "Łaska Pana".
8. Po Nowym Roku w dni powszednie nie będzie sprawowana Msza św. o
godz. 7,00, natomiast będzie odprawiana jedna więcej Msza św.
koncelebrowana o godz. 18,00.
9. Zbiórka ofiar na zakup wózka rehabilitacyjnego dla naszego ministranta
Norberta zaowocowała sumą 5 070 zł. W imieniu Norberta i jego Rodziców
składamy serdeczne podziękowania! Cena wózka to 9 000 zł.
10. Od następnej niedzieli nasza parafia będzie użyczać "dolnego kościoła"
Wspólnocie Kościoła Greckokatolickiego. Serdecznie ich witamy. Pierwsza
celebracja Eucharystii o godz. 12,00. Nasi bracia grekokatolicy 6 stycznia
obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia. Jeśli są nam znane osoby z tego
Obrządku, zwłaszcza z Ukrainy, przekażmy im tę informację.
11. Kolędowe wizyty duszpasterskie w naszej parafii rozpoczniemy 2
stycznia 2019 roku.
- Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła świec i krzyża.
- Informacje o Kolędzie znajdziemy w ogłoszeniach parafialnych, na stronie
internetowej oraz na karteczkach rozklejanych przy klatkach schodowych w
przededniu wizyty duszpasterskiej. Informujmy o niej naszych sąsiadów i
znajomych.
- Ofiary zbierane w czasie kolędy przeznaczone będą na kontynuację
remontu witraży w kaplicy MB Bolesnej.
- Osoby, które nie mogą przyjąć duchownego w wyznaczonym terminie,
prosimy o indywidualny kontakt z Proboszczem lub Kancelarią Parafialną.
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- Przy okazji Kolędy ojcowie będą zostawiali ulotki informacyjne o Kursie
Alfa, czyli serii spotkań mających na celu ożywienie wiary. Kurs ten
rozpocznie się w naszej parafii 6 marca.
Plan Kolędy w bieżącym tygodniu 02 - 05.01.2018 r.:
Środa 02.01.2019 godz. 16,30 - bloki nr: 257, 263, 264, 265, 266;
Czwartek 03.01.2019 godz. 16,30 - bloki nr: 259, 260, 261, 262;
Piątek 04.01.2019 godz. 16,30 - bloki nr: 258, 258 A, 201, Osiedle przy ul.
Kaczeńcowej 6, 6A, 6B;
Sobota 05.01.2018 godz. 15,00 - bloki nr: 202, 203, 204, 206.
12. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Zmarłych z naszej parafii: śp.
Feliksa Podgórskiego i Irenę Laśkiewicz.
"Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...".
KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
1. Zapraszamy do udziału w koncercie "Betlejem w Łodzi", jaki odbędzie
się w Atlas Arenie 12 stycznia (sobota) 2019 roku o godz. 18.00. To
niezwykły koncert kolęd z różnych stron świata, podczas którego wystąpią
między innymi Kayah, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Antonina
Krzysztoń, Mate.O wraz z Orkiestrą AUKSO. Podczas koncertu będziemy
łamać się opłatkiem z Ks. Abp. Grzegorzem Rysiem oraz śpiewać nasze
polskie kolędy. Bilety na to wydarzenie są do nabycia na stronie www.betl
ejemwpolsce.pl
2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2019 r.) o godz. 11.00 w
kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi przy Placu Wolności Ks. Abp
Grzegorz Ryś będzie przewodniczył Mszy św., po której około godz. 12.00
wyruszy Orszak Trzech Króli wraz z jadącymi na koniach i wielbłądzie
Mędrcami. Orszak przejdzie ul. Piotrkowską do stajenki zbudowanej przed
Bazyliką Archikatedralną, aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Na
zakończenie ok. godz. 13.00 przed Katedrą odbędzie się koncert kolęd
zespołu Arka Noego. Zachęcamy rodziny, aby w pięknych i kolorowych
strojach kolędników, uczestniczyły w Łódzkim Orszaku Trzech Króli.
Wydarzenie będzie relacjonowane przez TVP1.
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