Siegen 27.01.2019

Polska Misja Katolicka
Siegerland Südsauerland
III Niedziela zwykła
- Msze św. w języku polskim: we wtorek Msza św. o godz. 18.00. W piątek przypada I
piątek miesiąca. O godz. 17.00 wystawienie NS i adoracja. O godz.18.00 nabożeństwo i Msza św. Po
Mszy św. zapraszam na katechezę dla dorosłych. W przyszłą niedzielę Msza św. w Siegen o godz. 12.00 i
w Neunkirchen o godz. 16.00.
- Po Mszy św. można nabyć styczniowy numer „Naszego Słowa” w cenie 1 Euro. W numerze
m.in. kartka z szopką betlejemską.
− Rozprowadzamy nowe kalendarze misyjne na rok 2019. Zysk ze sprzedaży kalendarza
przeznaczony jest na wyposażenie kaplicy w Concordii. Cena to 5 Euro.
− Kalendarz liturgiczny: w poniedziałek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, we wtorek św. Anieli
Merici, w czwartek św. Jana Bosko k, w sobotę święto Ofiarowania Pańskiego.
− Po Mszy św. zapraszamy do biblioteki parafialnej w sali obok kościoła.
− W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. zapraszamy wszystkich chętnych na kawę i
ciasto.
−

W sobotę 02.02. br zapraszamy wszystkie dzieci na balik karnawałowy do naszej sobotniej
szkoły. Początek zabawy o godz. 10.30. Katecheza dla grupy komunijnej w sobotę o godz. 13.00.

−

Istnieje możliwość indywidualnych zajęć dla dorosłych z języka niemieckiego na różnych
poziomach znajomości języka oraz korepetycje dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.
Zgłoszenia i zapytania w godzinach zajęć polskiej szkoły w soboty od godz.10.30 do 13.00.

−

16 lutego br. zapraszamy chętnych na zabawę karnawałową do sali parafialnej obok kościoła.
Początek zabawy o godz.19.00. Grać będzie DJ Andreas Adamiec. Bilety do nabycia po Mszy św. w
salce parafialnej w cenie 25 Euro od osoby u pana Jungmanna.

− W sobotę 09. lutego rozpocznie się kolejny kurs przedmałżeński. Zapraszam chętnych i
planujących zawarcie małżeństwa do sali parafialnej w sobotę o godz. 14.00
− W poniedziałek od godz.16.00 rozbieranie choinek i szopki. Bardzo proszę o pomoc, zwłaszcza
mężczyzn.
− Dziękujemy dzieciom i P. Marcie Sczuka za przygotowanie i przedstawienie jasełek. Po Mszy św.
dzieci staną z koszyczkami i odbędzie się kolekta przy wyjściu na potrzeby szkołę.

