V NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.02.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500
do 1600 w Świetlicy parafialnej odbędą się bezpłatne porady prawne. Zachęcamy do
skorzystania.
2. Jutro – 06.02. – wsp. św. mm. Pawła Miki i Towarzyszy. Po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na zbiórkę ministrantów i lektorów.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
4. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy
św. ucałowanie relikwii Św. Marii de Mattias i comiesięczne spotkanie dla SKC.
Również w czwartek po Mszy św. spotkanie dla Scholii. Zapraszamy dziewczynki,
które chciałyby śpiewać w scholii.
5. W piątek – 10.02. – wsp. Św. Scholastyki, dz. O godz. 1500 Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia. Msza św. wieczorna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy o dar Miłosierdzia.
6. W sobotę – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXV
Światowy Dzień Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w parafii na Serbinowie
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 i młodzi
wolontariusze w piątek po południu odwiedzą chore osoby, które nawiedzamy
z posługą sakramentalną z racji I piątku. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy
złożyli, bądź złożą ofiarę do puszki Świętego Antoniego.
7. 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 ofiarę na ten cel.
8. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy pomagali w rozbieraniu świątyni
z dekoracji świątecznych. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. 1 Maja za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 240 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji
parafian z tego bloku zostanie odprawiona w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z bloku nr 12 przy ul. 1 Maja.
9. W ubiegły poniedziałek zakończyliśmy trwającą 5 tygodni wizytę duszpasterską w parafii.
Pragniemy zatem bardzo gorąco podziękować tym parafianom, którzy życzliwie i z szacunkiem
przyjmowali nas po kolędzie. Dziękujemy za wspólne rozmowy i troskę o sprawy duchowe
i materialne. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za ofiary złożone z racji kolędy na parafialne
cele. Podsumowując krótko, stwierdzamy, że nasza parafia bardzo się wyludnia. Powodów
takiego stanu rzeczy jest wiele, tym bardziej cieszymy się z wszystkich nowych mieszkańców,
którzy przybyli do naszej parafii i zapraszamy ich do tworzenia wspólnoty Kościoła lokalnego.
Jak zapewne wszyscy zauważamy, boleśnie dotyka nas także brak zaangażowania dzieci
i młodzieży w życie wspólnot parafialnych, dlatego zwracamy się z wielką prośbą do rodziców
i opiekunów młodego pokolenia, aby inspirowali i zachęcali dzieci i młodzież do angażowania
się w życie parafii i w ten sposób wzmocnili nasze wspólnoty dziecięco – młodzieżowe, jakimi
są: LSO, Schola Parafialna, Kółko Rycerzy Dzieciątka Jezus czy Młodzieżowa Grupa
Wolontariacka.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga”
oraz „Nasza Arka”.

