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1. Dziś VI Niedziela Zwykła. Z racji 11 dnia lutego przypada dziś
obchodzony po raz XXVI Światowy Dzień Chorego, którego mottem
są słowa zaczerpnięte z Ewangelii Św. Jana: „Oto Matka Twoja. I od
tej godziny uczeń wziął ją do siebie” (J 19, 26-27). Za przykładem
papieża Franciszka zawierzamy Maryi stojącej pod Krzyżem Syna
wszystkich cierpiących z naszej parafii i na całym świecie. Na Mszy
św. o godz. 900 udzielimy chorym Sakramentu Namaszczenia.
2. Dziś także jest druga Niedziela miesiąca. Dziękujemy, za ofiary
składane dziś na tacę, a przeznaczone na cele inwestycyjne
w naszej parafii. Bóg zapłać.
3. Zapraszamy dzieci z klas III wraz z rodzicami na kolejne
spotkanie i Mszę św. w przygotowaniu do I Spowiedzi i Komunii
Św. dziś o godz. 1600.
4. Przypominamy o rozpoczynających się dziś katechezach dla
narzeczonych przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu
Małżeństwa. Spotkanie o godz. 19 00 w Sali Łowickiej w Domu
Parafialnym.
5. W tym tygodniu w środę - 14 lutego - przypada Popielec
rozpoczynający Okres Wielkiego Postu, czyli 40 dni przygotowania
do Uroczystości Wielkanocy. Msze święte z obrzędem posypania
głów popiołem o godz. 7 00; 800; 900 i o godz. 1800 z udziałem bp.
ordynariusza. Przypominamy, że w tym dniu wierzących
obowiązuje post ścisły, to znaczy nie tylko powstrzymanie się od
spożywania pokarmów mięsnych, ale także ilościowe ograniczenie
posiłków – raz do syta i dwa razy dla podtrzymania sił.
6. Już dziś zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne – Drogę
Krzyżową w piątki o godz. 930 dla dorosłych, o 16 00 dla dzieci
i młodzieży i o 1730 dla dorosłych oraz na Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15 00
7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Tadeusza
Kapustę, +Śp. Kazimierę Tatuch, +Śp. Helenę Słomską,
+Śp. Mariannę Brzozowską i +Śp. Jana Aftewicza. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.

