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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Witamy dzisiaj w naszej parafii Misjonarzy Kombonianów: Afykańczyka ojca
Deogratiasa oraz Polaka ojca Tomasza Marka. Ojcowie przybliżają nam swoją
pracę na misjach. Po Mszach św. wesprzemy ich misje naszymi ofiarami
złożonymi do puszek.
2. Wspólnota Benedictus zaprasza w najbliższą środę, 7 lutego o godz. 19.00 do
kaplicy na wspólną modlitwę o pokój w naszych rodzinach i na świecie oraz na
koncert.
3. W przyszłą niedzielę, 11 lutego, obchodzimy wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes, Światowy Dzień Chorego. Będziemy modlić się w tym dniu
w intencji chorych i cierpiących parafian.
4. Z okazji Dnia Chorego Zespół Caritas serdecznie zaprasza osoby starsze,
niepełnosprawne, chore osoby wraz z opiekunami, do kaplicy w sobotę,
10 lutego na Mszę św. o godz. 9.00, podczas której potrzebującym udzielimy
Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. w siedzibie Caritasu
spotkanie przy herbacie i ciastku. Od godziny 13.00 członkowie Caritas
odwiedzą, z drobnymi upominkami, w domach osoby starsze, niechodzące.
5. W piątek, 9 lutego zapraszamy na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy
św. o.Pio, po Mszy o godz. 18.00, w sali nr 2. Zapraszamy również chętnych
do wstąpienia w jej szeregi.
6. Zebranie Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej zostało przesunięte
z poniedziałku, 5 na 12 stycznia br.
7. W niedzielę, 11 lutego, o godzinie 19.00 w kaplicy spotkanie dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.
8. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Gospodarzom
dziękujemy za życzliwe, rodzinne przyjęcie nas w swoich progach, za wspólną
modlitwę i rozmowę. Msza św. w intencji rodzin, które odwiedziliśmy po
kolędzie, z prośbą o Boże błogosławieństwo i liczne łaski, (będzie) (została)
odprawiona dzisiaj o godz. 9.30. Ufamy, że dobro, którym nas, Państwo,
obdarzacie, powróci do Was.
9. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, składka inwestycyjna na prace
remontowe w kościele. Za pamięć i ofiary na ten cel – stokrotne Bóg zapłać!
Prosimy o odbiór w punkcie prasowym dowodów wpłat do odpisu
podatkowego.
10.Polecamy prasę katolicką. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej Liturgii
życzymy Bożego błogosławieństwa na cały tydzień.
11. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Wiesław Hojka, lat 67
z ul. Szybowcowej. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

