IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.02.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś pierwsza niedziela lutego. Z racji przeżywanego dzisiaj Parafialnego Dnia Życia
Konsekrowanego, zachęcamy do modlitwy za wszystkie osoby konsekrowane oraz o nowe
powołania do służby w Kościele. O godz. 1655 kolejny wykład maryjny, a po nim
modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj także od godz. 1500 do
1600 w Świetlicy Parafialnej można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
2. Jutro - 02.02. – Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli MB Gromnicznej. Jest to XIX
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na
wspólnotę Sióstr Klarysek w Sandomierzu. Msze św. będą jutro o godz.: 700, 900, 1630
i 1800. Na każdej Mszy św. poświęcenie świec gromnicznych. Zachęcamy, by rodzice
w tym dniu dokonali aktu ofiarowania swoich dzieci Panu Bogu. Na Mszy św. o godz. 1630
zgromadzą się dzieci klas II przygotowujące się do I Komunii św., by uczestniczyć
w obrzędzie poświęcenia świec.
3. We wtorek – 03.02. - wsp. dowolne św. Błażeja, b. m. W tym dniu będziemy rozbierać
świątynię z dekoracji świątecznych, dlatego prosimy chętne osoby do pomocy od godz. 8 30.
4. W środę – 04.02. - przypada wsp. św. Marii de Mattias i 210 rocznica Jej urodzin,
dlatego w środę po Mszy św. wieczorowej uczcimy Jej relikwie przez ucałowanie.
Na Mszę św. wieczorową zapraszamy szczególnie Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
5.W czwartek – 06.02. - wsp. św. Agaty, dz. Jest to I czwartek miesiąca, dlatego o
godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą o powołania. Po Mszy św. spotkanie
Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Możliwość spowiedzi od godz. 1730.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W piątek – 6 lutego przypada 250 rocznica
ustanowienia Święta NSPJ w naszej Ojczyźnie. To wydarzenie będziemy celebrować
w tegoroczną uroczystość NSPJ, wcześniej przygotowując się modlitewnie. Szczegóły
w późniejszym czasie.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św.
wieczorowej nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
8. W przyszłą niedzielę – II miesiąca, ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone
szczególnie na zimowe ogrzewanie kościoła.
9. 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”.
10. Parafialna Świetlica Caritas zaprasza dzieci na zajęcia świetlicowe w pierwszym
tygodniu ferii zimowych w godz. od 1000 do 1400.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 210 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w Środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki sam dyżur parafian z domków jednorodzinnych
przy al. Niepodległości, nr 1 i 3.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

