
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA

7 lutego 2021

1. Dziś przypada V Niedziela Zwykła. Jest to także pierwsza niedziela
miesiąca lutego. Zgodnie ze zwyczajem dziś na każdej Mszy świętej
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy się modlić o
nowe liczne powołania kapłańskie i zakonne.

2. Zazwyczaj  w  pierwszych  dniach  lutego  kończyliśmy  wizytę
duszpasterską w domach wiernych zwaną potocznie „kolędą”. W tym
roku ze względu na pandemię nie mogła się ona odbyć w tradycyjnym
terminie, co nie oznacza, że została zupełnie odwołana lub zaniedbana.
Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami zamierzamy
odwiedzić domy naszych parafian w okresie wielkanocnym. Ufamy, że
z pomocą Bożą będzie to możliwe.

3.  Dzieci klas III razem z rodzeństwem i rodzicami zapraszamy na
kolejną  Mszę  święta  i  spotkanie  formacyjne  w przygotowaniu  do  I
Komunii  Świętej  dzisiaj  o  godz.  1600.  Po  spotkaniu  w  sali  domu
parafialnego możliwe będzie zamówienie stroju liturgicznego dla dzieci
na Uroczystość Pierwszej Komunii.

4. Osoby zamierzające w najbliższym czasie wstąpić w sakramentalny
związek  małżeński  zapraszamy  do  udziału  w  Katechezach  dla
Narzeczonych.  Pierwsze  spotkanie  dzisiaj  o  godz.  1900 w  Domu
Parafialnym.

5. We  czwartek  –  11  lutego  we  wspomnienie  Matki  Bożej  Z
Lourdes  przypada  XXIX  Światowy  Dzień  Chorego  pod  hasłem
Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23,
8).  Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi. W tym dniu
szczególnie będziemy pamiętać i modlić się za wszystkie osoby i
rodziny  dotknięte  skutkami  pandemii.  W  intencji  chorych,
ich opiekunów oraz służby zdrowia modlić się będziemy na każdej
Mszy św. oraz w czasie Różańca o godz. 1700.

6. W  ostatnim  tygodniu  z  nasze  wspólnoty  pożegnaliśmy
+Śp. Jerzego Kanasa. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
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