9 lutego 2020
PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Ks. Bartosz zaprasza na Krąg biblijny w poniedziałek o godz. 19.00.
2. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes. Dzień ten łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. W naszym
kościele Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych odprawimy o godz.10.00.
3. We wtorek na Mszy św. o godz. 10.00 poświęcimy ikonę św. Szarbela.
4. We wtorek przypada 11 dzień miesiąca przypominam i bardzo proszę o wywieszenie
flag lub emblematów maryjnych.
5. We wtorek po wieczornej Mszy św. będziemy się modlić na różańcu. Nabożeństwo
zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.
6. Osoby przygotowujące się do bierzmowania zapraszam na spotkanie w czwartek
o godz. 19.00.
7. Młodzież zapraszam na spotkanie duszpasterstwa młodych – „Piątek z Piątką”
w piątek o godz. 19.00.
8. Zapraszam na spotkanie duszpasterstwa rodzin w piątek o godz. 18.00.
9. Ministrantów i kandydatów do służby ministranckiej zapraszamy na zbiórkę w sobotę
o godz. 10.00.
10.S. Anna zaprasza na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz. 10.00.
11.Duszpasterstwo rodzin organizuje 22 lutego zabawę karnawałową. Koszt zabawy od
jednej osoby wynosi 115 zł. Osoby chcące wziąć udział w zabawie mogą się zapisywać
po Mszy św. w zakrystii lub w biurze parafialnym.
12.W naszej kaplicy każdego dnia od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 odmawiana
jest wspólnie koronka do Bożego Miłosierdzia a po niej modlitwa różańcowa.
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
13.Uprzejmie informujemy, że Arcybiskup Metropolita Poznański udzielił dyspensy od
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 14 lutego 2020 r., kiedy w Liturgii
wspominamy św. Walentego. Z udzielonej dyspensy mogą korzystać wierni
Archidiecezji Poznańskiej wszędzie gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni
wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela
zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według
reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
 14 II – św. Cyryl (826-869), mnich, i św. Metody (między 815 a 820-885) biskup,
rodzeni bracia, apostołowie Słowian działający w IX wieku; w 1980 roku papież Jan
Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.
 14 II – św. Walenty (III wiek), biskup i męczennik, orędownik podczas ciężkich chorób,
czczony również jako patron zakochanych.

