OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30 stycznia 2022
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejsza Ewangelia przywołuje początek publicznej działalności Jezusa
i wspomina o niezrozumieniu Go przez mieszkańców rodzinnego miasta.
Niebezpieczeństwo odrzucenia słowa Bożego istnieje także dziś. U progu tej
Eucharystii wzbudźmy w sobie szczere pragnienie przylgnięcia do Chrystusa.
Tylko Jego słowa oświecają nasze drogi i niosą pociechę dla naszego życia.
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. We czwartek, po długiej chorobie, został powołany przez Boga do
wieczności ks. Henryk Zarzycki, który od 2019 roku posługiwał w naszej
parafii. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek, 01 lutego,
o godz. 11.00 po czym nastąpi exporta do Wiskitek, gdzie zostanie pochowany
w grobie rodzinnym. Polecam jego duszę miłosierdziu Boga i proszę o modlitwę
w Jego intencji.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we środę święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej,
nawiązujące do tajemnicy Narodzenia Pańskiego; Msze Święte z poświęceniem
świec o godz. 9.00, 18.00 i 19.00; Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego –
modlitwą ogarniamy zakonników i zakonnice a ofiary tego dnia składane na
tacę są przeznaczone na wsparcie zakonów klauzurowych;
- we czwartek z racji na 1-szy czwartek miesiąca o godz. 17.15 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 19.30.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa,
które są wyłożone w kruchcie kościoła.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na 2022 rok.
8. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła kwesta do
puszki Caritas na rzecz rodzin objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca
Bóg zapłać.

9. Dobiegają końca 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.
31 I poniedziałek – ul. Miła 1–40
01 II wtorek – ul. Miła 41 do końca, Szymczaka
02 II środa – mieszkańcy, którzy nie mogli dotychczas uczestniczyć
w spotkaniach.
Składam serdeczne podziękowanie za składane w czasie spotkań kolędowych
ofiary i wpłaty na konto. Będą one przeznaczone na sfinansowanie ławek
umiejscowionych przy ścianach kościoła.
10. 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.
11. 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.

