UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
6 STYCZNIA 2019 r.


Dziś wieczorem po Mszy świętej o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich na wspólne charytatywne
kolędowanie i koncert zespołu „Acoustic Warsaw Band” pod tytułem „W świątecznym nastroju”.
Podczas koncertu będziemy zbierać pieniądze na pomoc dla kilkumiesięcznego Konrada
Krakowiaka, u którego wykryto glejaka mózgu. https://www.kawalek-nieba.pl/konrad-krakowiak/



Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższy tydzień.
Poniedziałek 7 stycznia – ulice: Paluch, Wolborska i Na Skraju (numery parzyste)
Wtorek 8 stycznia – ulice: Janka Muzykanta, Hipolitowo, Odblask, Popas, Załuski i Zbiorowa
Środa 9 stycznia – ulice: Bukietowa i Sienkiewicza
Czwartek 10 stycznia – ulice: Bratkowa, Stokrotki i Działkowa
Piątek 11 stycznia – ulice: Szczygła, Kawki, Krucza, Drozda, Okrężna i Skowronka
Sobota 12 stycznia – ulice: Sójki, Szpaka
W planie kolędy gwiazdka (*) przy nazwie ulicy oraz numer (np. od nr 66) oznaczają, że od tych ulic
i od tych numerów zaczniemy odwiedziny duszpasterskie. Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o
godz. 16.00, a w sobotę o 9.30. Prosimy o utrzymanie zwyczaju wychodzenia naprzeciw i otwarciu
furtki, oraz zabezpieczeniu zwierząt domowych.










W czasie trwania wizyty duszpasterskiej kancelaria będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w
godzinach od 8.00 do 9.00 oraz we czwartki od 19.00 do 20.00.
Serdecznie zapraszamy na jasełka przygotowane przez dzieci z naszej parafii w przyszłą niedzielę 13
stycznia o godz. 16.00, po jasełkach planujemy wspólną agapę i kolędowanie, dlatego prosimy o
przyniesienie czegoś słodkiego i napojów. Jasełka będą wystawiane w dolnym kościele. Ostatnia i
generalna próba jasełek odbędzie się w przyszłą sobotę o godz. 10.30. Obecność obowiązkowa.
Zapraszamy młodzież i studentów na wyjazd na Klaretyńskie Dni Młodych, w dniach 21-25 czerwca.
Jest to wydarzenie, w którym uczestniczy kilkaset osób, w czasie którego będziemy wspólnie modlić
się, uczestniczyć w ciekawych warsztatach i koncercie. Zwiedzimy także Wrocław. Koszt 250zł.
Zapisy w zakrystii i kancelarii do końca stycznia.
Centrum Kultury Raszyn zaprasza na Jasełka przygotowane przez uczniów klas gimnazjalnych ze
Szkoły Podstawowej w Raszynie pod kierunkiem s. Eweliny i ks. Michała we środę 9 stycznia o godz.
18 w Centrum Kultury Raszyn, natomiast Świetlica Środowiskowa „Świetlik” zaprasza mieszkańców
na program „Kolędy i pastorałki znane i nieznane” w sobotę 12 stycznia o godz. 17.00
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej +Eugeniusza Michalczyka.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

