OGŁOSZENIA PARAFIALNE
07 lutego 2016
V NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Szymon Piotr zaufał Jezusowi, kiedy usłyszał wezwanie „Wypłyń na głębię”.
Zaufanie okazało się pierwszym krokiem do pójścia za Nim. Również i my jesteśmy
adresatami słów Jezusa, które usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bóg wzywa
każdego z nas. Czy potrafimy zostawić nasze wyobrażenia oraz lęk i z ufnością
pójść za Jezusem?
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace
wykończeniowe przy naszym kościele;
- we środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu; tego dnia Msze Święte z obrzędem
posypania głów popiołem o godz. 9.00, 17.00 dla dzieci i 19.00; we środę popielcową
obowiązuje post ścisły – nie tylko powstrzymanie się od potraw mięsnych ale
również ograniczenie ilości posiłków; rekolekcje wielkopostne rozpoczną się
w IV niedzielę Wielkiego Postu;
- we czwartek obchodzimy w liturgii wspomnienie NMP z Lourdes – XXIV
Światowy Dzień Chorych pod hasłem „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”;
na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu chorych o godz. 18.00
serdecznie zapraszam wszystkich chorych i cierpiących;
- w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17.15 a dla młodzieży
i dorosłych po Mszy Świętej ok godz. 18.30; na nabożeństwa wielkopostne
serdecznie zapraszam;
- w sobotę o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec; po Mszy
Świętej w intencji wspólnoty Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych;
3. W przyszłą niedzielę do naszej parafii przybędzie J Eks ks. bp Rafał
Markowski by podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcić stacje Drogi
Krzyżowej. Na tę Mszę Świętą wszystkich serdecznie zapraszam szczególnie
fundatorów Drogi Krzyżowej.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. W przyszłą niedzielę, 2-gą miesiąca, ofiary na tacę są przeznaczone na spłatę
nowego nagłośnienia w kościele. Koszt całkowity wynosi 19.500 zł. Za ofiary już dziś
składam serdeczne Bóg zapłać.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

