V NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.02.2014. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 10.02. – wsp. św. Scholastyki, dz. Msza św. wieczorowa i nabożeństwo
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. wieczorowej obowiązkowa
zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. We wtorek – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXII Światowy
Dzień Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w sanktuarium w Sulisławicach.
Rozpoczęcie o godz. 1100. W naszej świątyni o godz. 1400 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 osoby z PZC w tym dniu
odwiedzą chore osoby, które nawiedzamy z posługą sakramentalną z racji I piątku.
Po Mszy św. wieczorowej, o godz. 1845 odbędzie się pierwsza katecheza dla młodzieży
i dorosłych.
4. W środę – 12.02. – przypada wsp. Najświętszego Oblicza Jezusa. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Straż Honorowa
NSPJ. Po Mszy św. spotkanie dla Oazy.
5. W czwartek z racji 13 dnia miesiąca Msza św. wieczorowa o Matce Bożej Fatimskiej
i modlitwa różańcowa. Po Mszy św. próba scholii. KIK zaprasza w tym dniu na kolejny
wykład do sali KIK- u na godz. 1845.
6. W piątek – 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to Dzień
Modlitwy za Narody Słowiańskie. Również tego dnia tradycja wspomina św. Walentego,
kapłana rzymskiego – patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy,
podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas
kochają. 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. Po Mszy katecheza dla młodzieży i dorosłych.
7. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy pomagali w rozbieraniu świątyni
z dekoracji świątecznych. Dziękujemy także za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji
II niedzieli miesiąca oraz za ofiary złożone do puszki św. Antoniego.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Wianek, m. od 1-30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i złożoną ofiarę 320 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich
intencji w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego
samego bloku, m. od 31 – 60.
9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodych „Droga”.
10. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w katechezach
zwiastowania Dobrej Nowiny o zbawieniu. Katechezy te mają na celu wprowadzenie na
drogę do wiary dojrzałej i żywej. W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie potrzeba
autentycznych świadków Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, zatem skorzystajmy z tego
daru katechez, by umocnić i ożywić naszą wiarę. Katechezy będą się odbywały we
wtorki i piątki o godz. 1845. Szczegóły na okolicznościowych plakatach i zaproszeniach.
11. Pragniemy poinformować, iż decyzją ks. Biskupa Ordynariusza Krzysztofa do naszej
parafii na okres 3 miesięcy został skierowany na praktykę duszpasterską diakon Jan
Kania. Serdecznie go witamy i życzymy mu owocnej posługi diakońskiej w naszej
wspólnocie.

