OGŁOSZENIA PARAFIALNE
23 stycznia 2022
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś w Kościele obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, którą papież
Franciszek ustanowił przed trzema laty. Wierzymy, że także dziś Chrystus jest
obecny w swoim Słowie i chlebie eucharystycznym, a pośród nas wypełniają się
Boże obietnice.
2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 30% miejsc/powierzchni
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu i
obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.
3. Z powodu niepewnej sytuacji epidemicznej kraju do końca czerwca 2022 r.
będą odprawiane dodatkowe Msze Święte w niedzielę i uroczystości o godz.
13.00 abyśmy wybierając godzinę Mszy Świętej czuli się bezpiecznie przy
zachowaniu dystansu i nosząc maseczki na twarzy.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we wtorek święto Nawrócenia Świętego Pawła;
- we środę, z racji na 26-ty dzień miesiąca, Msza Święta za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i złożonych do puszki przy
Jego kaplicy;
- w piątek z racji spotkań kolędowych nie będzie wieczornych adoracji
Najświętszego Sakramentu.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa,
które są wyłożone w kruchcie kościoła. W zakrystii można nabywać nasz
kalendarz parafialny.
6. Kontynuowane są spotkania duszpasterskie – kolęda, podczas których
spotykamy się nie w poszczególnych domach ale mieszkańcy danej ulicy
przychodzą do kościoła na Mszę Świętą o godz. 19.00 w kościele, by na ołtarzu
złożyć dziękczynienie za miniony rok i uprosić błogosławieństwo Boże na cały
2022 rok. Po Mszy Świętej będzie możliwość porozmawiania o życiu wspólnoty
i naszych rodzin. Plan kolędy wywieszony jest w gablocie i na stronie parafii.
24 I poniedziałek – bloki przy szpitalu i pozostałe numery ul. Konopnickiej
25 I wtorek – ul. Akinsa, Mickiewicza, Pogodna
26 I środa – ul. Słowackiego, Norwida, Wierzbowa, Pileckiego
27 I czwartek – ul. Miodowa, Rodziewiczówny, Kraszewskiego, Niska
28 I piątek – ul. Asnyka, Lotników Alianckich, Reymonta
Będzie również możliwość indywidualnych spotkań w domu przy zachowaniu
reżimu sanitarnego po uprzednim umówieniu się w zakrystii. Składam
serdeczne podziękowanie za składane w czasie spotkań kolędowych ofiary
i wpłaty na konto. Będą one przeznaczone na sfinansowanie ławek
umiejscowionych przy ścianach kościoła.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na 2022 rok.

8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269 a nowy kurs przedmałżeński rozpocznie
się 14 lutego w parafii Św. Marka na Dąbrowie.
9. Wszystkim parafianom i gościom życzę wspaniałego i radosnego
nadchodzącego tygodnia, solenizantom i jubilatom składam życzenia
błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin.
Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas
i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników
służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

