V NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.02.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś I niedziela lutego. O godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych.
2. Jutro – 06.02. – wsp. św. mm. Pawła Miki i Towarzyszy.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
poprowadzi Straż Honorowa NSPJ.
4. W piątek – 10.02. – wsp. Św. Scholastyki, dz. O godz. 1500 rozpocznie się
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia wg stałego porządku, zakończone Mszą św.
o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy o dar
Miłosierdzia.
5. W sobotę – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym dniu
przypada Światowy Dzień Chorego. W związku z tym o godz. 1300 odprawiona
będzie Msza św. dla wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych
z udzieleniem sakramentu namaszczenia. Po niej nastąpi wystawienie Najświętszego
Sakramentu i specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem lurdzkim. Zapraszamy
zatem wszystkich chorych i starszych, którzy o własnych siłach mogą dotrzeć do
kościoła oraz prosimy o dowiezienie tych, którzy sami nie mogą przyjść. Ten dzień to
także okazja, aby odwiedzić chorych i okazać im szczególne zatroskanie, również
wolontariusze z PZC w tym dniu odwiedzą chore osoby, które nawiedzamy z posługą
sakramentalną z racji I piątku. Pragniemy także na znak naszej pamięci przekazać
chorym skromny upominek, dlatego PZC zwraca się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy
i złożenie ofiary na ten cel do skrzynki „Na chleb św. Antoniego”.
6. W przyszłą – II niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą
szczególnie na koszty związane z zimowym ogrzewaniem kościoła i budynku
parafialnego. Wdzięczni będziemy za każdą waszą ofiarę na ten cel.
7. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy tak ochoczo przybyli i pomagali
w rozbieraniu świątyni z dekoracji świątecznych. Dziękujemy także za każdą
bezinteresowną pracę na rzecz parafii i za każdą Waszą ofiarę i modlitwę.
8. Pragniemy poinformować, iż Msza św. za zmarłego w ubiegłym tygodniu o. Melchiora
Łopińskiego, zostanie odprawiona w kościele OO. Dominikanów we czwartek o godz.
1030, równocześnie z godziną jego pogrzebu, który odbędzie się w Warszawie na
Służewie.
9. „Bóg zapłać” składamy parafianom z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego m. od 23 do 43 za
pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 230 zł. Pracowało 6 osób. Msza św.
w ich intencji zostanie odprawiona w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z bloku nr 5 przy ul. Waryńskiego.
10. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji
o organizowanej pielgrzymce na VII Światowy Kongres Rodzin do Mediolanu, w dniach
od 1 czerwca do 9 czerwca tego roku.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
12. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w katechezach
wprowadzających na drogę do wiary dojrzałej. Katechezy będą się odbywały w niedziele
i środy o godz. 1900. Na ławkach znajdują się okolicznościowe zaproszenia, prosimy je
sobie zabrać.

