2 lutego 2020
OFIAROWANIE PAŃSKIE
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W środę 29 stycznia zakończyliśmy nasze odwiedziny duszpasterskie. Serdecznie
dziękuję za wspólne spotkania i możliwość wspólnej modlitwy. Zebrane ofiary
przeznaczymy na dalsze prace budowlane.
2. W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto
Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej
Gromnicznej.
3. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony
przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą
obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom
w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.
4. Dziś po każdej Mszy św. zbieramy ofiary, które przeznaczymy na utrzymanie zakonów
klauzurowych.
5. Z tyłu kaplicy można nabyć świece – gromnice.
6. Od 2 do 9 lutego w kościele O.O Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła trwa Jerycho
Różańcowe. Przez cały czas - w dzień i w nocy odmawiany jest różaniec. Nasza
parafia swój czas modlitwy ma wyznaczony w poniedziałek od godz. 10.00 do godz.
12.00. Serdecznie zapraszam do tego, by udać się do O.O Franciszkanów na wspólną
modlitwę.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek,
zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do godz. 17.50,
będziemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa, oraz prosić o nowe i święte
powołania do pracy w Kościele.
8. Od najbliższego czwartku chcemy wprowadzić w naszej kaplicy adorację
Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i nowych powołań kapłańskich
w każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 17.50.
9. W piątek będziemy spowiadać rano od godz. 7.30 do godz. 08.00 i popołudniu od
godz. 15.00 do godz. 17.50. Popołudniową spowiedź rozpoczniemy nabożeństwem
do Bożego Miłosierdzia.
10.Chorych i seniorów odwiedzimy w piątek i sobotę.
11.Od poniedziałku rozpoczynamy odprawiać wieczorne Msze św.
12. Wspólnota rodzin organizuje zabawę karnawałową, która odbędzie się 22 lutego
w naszej sali. Koszt zabawy wynosi 115 zł. od osoby. Osoby chętne mogą się
zapisywać po Mszy a. zakrystii lub w biurze parafialnym.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 5 II – św. Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult
szybko rozszerzył się na cały Kościół.
 6 II – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.

