OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 stycznia 2021
1. Dziś przypada IV Niedziela Zwykła.
2. W najbliższy wtorek - 2 lutego – będziemy obchodzić Święto
Ofiarowania Pańskiego zwane także Świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Jest to także Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy wiernych na
Msze święte o godz. 700, 900, 1200 i 1800 ze świecami gromnicznymi, które
zostaną poświęcone na początku każdej Mszy świętej. Gromnice
wyrażają naszą ufność w opiekę Matki Bożej i Jej pomoc w trudnych
sytuacjach naszego życia, zagrażających naszemu zdrowiu lub życiu.
Warto podtrzymać w naszych rodzinach tę ważną tradycję, dlatego
zachęcamy do udziału w obrzędzie poświęcenia gromnic i we Mszach
świętych w Święto Ofiarowania Pańskiego.
3. W Dniu Życia Konsekrowanego zapraszamy siostry zakonne na Mszę
św. o godz. 1800, w czasie której odbędzie się obrzęd odnowienia ślubów
zakonnych.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Zachęcamy
do skorzystania z sakramentu pokuty i przystąpienia do Komunii
świętej w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu za
wszelkie zniewagi i oziębłość jaką jest ono obrażane. Spowiedź możliwa
jest w czasie porannych Mszy świętych. O godz. 1500 jak zawsze będzie
Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo do Najdroższej Krwi
Chrystusa Spowiedź od godz. 1530, o godz. 1600 Msza święta dla dzieci
i młodzieży, następnie o 1700 różaniec i wieczorna Msza święta o godz.
1800.
5. Dzieci klas III razem z rodzeństwem i rodzicami zapraszamy na
kolejną Mszę święta i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I
Komunii Świętej za tydzień w niedziele 7 lutego o godz. 1600. Po
spotkaniu w sali domu parafialnego możliwe będzie zamówienie stroju
liturgicznego dla dzieci na Uroczystość Pierwszej Komunii.
6. Osoby zamierzające w najbliższym czasie wstąpić w sakramentalny
związek małżeński informujemy, że od niedzieli 7 lutego rozpoczniemy
Katechezy dla Narzeczonych. Pierwsze spotkanie w niedzielę 7 lutego po
Mszy św. o godz. 1800.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w którą możemy się
zaopatrzyć w bocznej nawie przy wejściu na chór.
8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Edwarda Zakrzewskiego,
+Śp. Barbarę Owczarek,
+Śp. Stanisławę Florczak,
+Śp. Józefa Golisa,
+Śp. Zenobię Boczek
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

