OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.02.2019 R.
1. Dziś I niedziela miesiąca.
 o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych.
 Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady
prawne.
2. Jutro - 04.02 - przypada Wspomnienie św. Marii de Mattias. Relikwie
tej Świętej znajdują się w naszej świątyni. Dlatego jutro po Mszy św.
wieczornej uczcimy je przez ucałowanie. Na Mszę św. wieczorną
zapraszamy Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
 Jutro będziemy rozbierali świątynię z dekoracji świątecznych,
dlatego prosimy chętne osoby do pomocy na godz. 900.
 Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów i
lektorów
3. We wtorek - 05 02 – Wspomnienie św. Agaty. dz. m.
4. W środę - 06.02 - Wspomnienie Świętych Męczenników Pawła Miki
i Towarzyszy.
 o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy do udziału w tej modlitwie przed Najświętszym
Sakramentem.
 Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta.
6. W piątek o godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W przyszłą - II niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę
przeznaczone będą na pokrycie kosztów zimowego ogrzewania świątyni
i budynku parafialnego.
8. W dniu 11 lutego z racji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes będziemy obchodzić XXVII Światowy Dzień Chorego
Diecezjalne obchody odbędą się w Janowie Lubelskim. Rozpoczęcie
Mszą św. o godz. 1100. W naszej świątyni o godz. 15°° odprawiona będzie
Msza św. dla wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych z
udzieleniem sakramentu namaszczenia. Szczegóły podamy w przyszłą

niedzielę Jak co roku pragniemy na znak naszej pamięci przekazać
chorym skromny upominek, dlatego PZC zwraca się z prośbą o wsparcie
tej inicjatywy i złożenie w tym tygodniu ofiary na ten cel do skrzynki „Na
Chleb św. Antoniego”.
9. „Bóg zapłać’ parafianom z domków przy ul. Al Niepodległości 1 i 3 za
pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 220 zł. Pracowało 2
osoby. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z domków przy
ul. Mickiewicza oraz bloku nr 38 przy tej ulicy. m. od 1 – 23. Dziękujemy
także tym osobom, które dodatkowo pomagały w sprzątaniu świątyni.
10. Na stoliku za ławkami są wyłożone folderki kolędowe, gdyby ktoś nie
otrzymał folderku w czasie kolędy, to prosimy je sobie zabrać.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

