OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10 lutego 2018
V NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pokładanie całej nadziei w Bogu jest jak wypłynięcie na głębię. Tak uczynił
Szymon Piotr. Choć czynniki zewnętrzne temu przeczyły, jego zaufanie słowom
Jezusa przyniosło obfity połów ryb. Niech obecność na Mszy św. będzie wyrazem
naszej gotowości na przyjęcie wezwania Jezusa do pójścia za Nim, do zaufania Mu
w wydarzeniach dnia codziennego.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – 37 Światowy
Dzień Chorych; na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych o godz. 18.00 zapraszam wszystkich chorych, cierpiących
i tych, którzy się źle mają; możliwość spowiedzi od godz. 17.30;
- we czwartek święto świętych Cyryla i Metodego, mnichów i biskupa, patronów
Europy;
- w piątek po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 19.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej.
3. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
4. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
7. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy
u p. Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.
8. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących
w przyszłym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu:
- 11 02 2019 spotkania w parafii pw. Świętego Marka w Dąbrowie – zapisy osobiste
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. Proboszcza

