NIEDZIELA - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - 02.02.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. W dzisiejsze święto w Polsce kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd, a liturgia po
raz ostatni ukazuje Chrystusa jako Dzieciątko. Zachęcamy, aby dzisiaj rodzice na wzór
Maryi i Józefa ofiarowali swe dzieci Panu Bogu. Dziś I niedziela miesiąca, dlatego
o godz. 1650 wykład maryjny, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych.
2. We wtorek – 04.02. – przypada wsp. św. Marii de Mattias. Relikwie tej Świętej
znajdują się w naszej świątyni, dlatego we wtorek po Mszy św. wieczorowej uczcimy
Jej relikwie przez ucałowanie. Na Mszę św. wieczorową zapraszamy szczególnie
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
3. W środę – 05.02. – wsp. św. Agaty, dz. m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą
poprowadzi SKC i Wspólnota dla Intronizacji NSPJ. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty
dla Intronizacji oraz Oazy.
4. W czwartek – 06.02. – wsp. Świętych Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. Jest to
I czwartek miesiąca, dlatego o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie
i zmiana tajemnic dla SKC.
5. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
6. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone
szczególnie na zimowe ogrzewanie kościoła.
7. W przyszłym tygodniu po raz kolejny rozpoczną się neokatechumenalne katechezy dla
młodzieży i dorosłych, które głosić będą katechiści świeccy wraz z kapłanem, dlatego
w przyszłą niedzielę zwrócą się z okolicznościowym zaproszeniem.
8. Ponieważ zbliża się Dzień Chorego, pragniemy jak co roku 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”.
9. Jutro będziemy rozbierać świątynię z dekoracji świątecznych, prosimy zatem chętne
osoby do pomocy na godz. 900.
10. Przypominamy iż jutro w „Poliklinice” w godz. od 1000 do 1600 odbędzie się akcja
rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla chorego 15 - miesięcznego dziecka Olusia.
Zachęcamy gorąco do włączenia się w tę ratującą życie akcję. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 31 do 60 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 260 zł. Pracowało 10 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki sam dyżur parafian z bloku nr 8 przy ul. Wianek m. od
1 do 30.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

