Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Zwykła
27 stycznia 2019
27 stycznia 2019

1. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi. Msze święte z nabożeństwem do
Najświętszego Serca Pana Jezusa będą sprawowane o 8.00, 16.00 i 18.00. Odwiedziny chorych
z posługą duszpasterską od 9.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 15.00.
2. Młodzież z oazy zaprasza do wspólnej modlitwy w czasie celebracji „Namaszczeni Duchem
Świętym” w piątek o 19.00 w kościele.
3. W sobotę 2 lutego będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie
zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. W kościele będą sprawowane Msze święte z homilią i
obrzędem błogosławieństwa świec gromnicznych o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i 18.00. Gromnice
możemy nabyć już dzisiaj w zakrystii po 6 zł. 2 lutego przeżywamy Dzień Życia
Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę w to święto przeznaczone są na pomoc zakonom
kontemplacyjnym w diecezji. Z racji I soboty miesiąca zapraszamy na różaniec i rozmyślanie
przed Najświętszym Sakramentem na godzinę 17.00.
4. 3 lutego po Mszy Świętej o 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I Niedzieli
Miesiąca.
5. Za tydzień w niedzielę 3 lutego przybędzie do nas grupa ewangelizacyjna z Lublina, która w
środę 6 lutego o 18.00 rozpocznie w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary. Otwórzmy
serca na zaproszenie do udziału w tych spotkaniach z Chrystusem. Zaprośmy naszych bliskich.
6. W niedzielę 3 lutego wspominamy św. Błażeja - patrona w chorobach gardła. Błogosławieństwo
świecami św. Błażeja dla osób cierpiących na choroby gardła będzie udzielane po zakończeniu
każdej Mszy świętej w kościele.
7. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o 10.00 na nowej plebanii comiesięczne spotkanie
rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
8. W przyszłą niedzielę Mszą Świętą o 10.00 rozpocznie się przygotowanie do bierzmowania
uczniów klas VIII. Po liturgii rodzice i młodzież mają spotkanie w kościele.
9. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o 15.30 w kościele spotkanie rodziców kandydatów do
bierzmowania z klas III gimnazjum.
10. Można się jeszcze zapisać na wyjazd młodych na Ferie z Bogiem do Szczawnicy od 11 do 16
lutego.
11. Jutro kończymy już wizytę duszpasterską.
Poniedziałek 28 stycznia od 16.00:
- blok ul. Fieldorfa 26 – 1 ksiądz
- blok ul. Fieldorfa 28 – 2 księży
- blok ul. Fieldorfa 30 – 1 ksiądz
- blok ul. Fieldorfa 32 – 1 ksiądz
W sytuacji gdy kogoś nie było w domu w czasie wizyty duszpasterskiej, można zaprosić kapłana
na kolędę indywidualnie w tym tygodniu w zakrystii lub kancelarii.

12. Dzieci po Mszy świętej podejdą do błogosławieństwa.
13. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Jan Sucharzewski, Jan Lesiuk, Helena Rudasz; za
nich, za dobrodziejów parafii i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny
odpoczynek …

