OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA ZWYKŁA 30. 01. 2022
1. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 2 lutego - przypada w środę, w
naszej tradycji zwane Świętem MB Gromnicznej. Poświęcenie gromnic na
wszystkich Mszach św. – czyli o g. 6.30, 8.00, dodatkowej Mszy św. o g. 10.00
oraz 18.00. W kościele św. Jerzego o g. 15.30 a w Domasławicach o g. 16.30.
Zatroszczmy się o to, by w każdym domu była poświęcona gromnica, którą
zapalamy w ważnych chwilach życia rodziny, różnych zagrożeń a szczególnie
w chwili śmierci. Gromnice można nabyć w zakrystii.
2. ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 luty to także szczególny
dzień modlitwy za osoby, które oddały swoje życie poprzez śluby na wyłączną
służbę Bogu. Taca tego dnia jest przeznaczona na zakony klauzurowe.
3. ADORACJA NS – w środę po Mszy św. wieczornej Godzina z Jezusem.
4. I CZWARTEK M. – to szczególny dzień modlitwy o powołania kapłańskie i
zakonne: o g. 15.00 Koronka do B. Miłosierdzia, adoracja NS, o g. 17.30
Nieszpory oraz o g. 18.00 Msza św. w int. powołań z naszej parafii, w int.
Służby Liturgicznej wraz z rodzinami.
5. I PIĄTEK M. – okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Intencja z Mszy
św. o g. 16.45 jest przeniesiona na g. 18.00. Dzieci z klas IV i starsze
zapraszamy do spowiedzi św. od g. 17.30. Odwiedziny chorych w domach wg
ustalenia z ojcem.
6. I SOBOTA M. – nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca - Wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o g. 8.00. Serdecznie zapraszamy!
7. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚW. BŁAŻEJA - chorych na gardło – w czwartek po
każdej Mszy św.
8. POŚWIĘCENIE CHLEBA, SOLI I WODY – ku czci św. Agaty – w sobotę po
Mszy św. o g. 8.00.
9. SPRZĄTANIE CHOINEK – prosimy o pomoc mężczyzn we wtorek po Mszy św.
wieczornej. Zapraszamy także panie do sprzątnięcia kościoła po choinkach.
10. WSPARCIE DLA OFIAR POŻARU – zebraliśmy i przesłaliśmy rodzinie
kwotę 2520 zł. Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
10.
ZAKOŃCZYLIŚMY WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ – kolędę. Serdecznie
dziękujemy wszystkim Wiernym, którzy nas zaprosili i przyjęli za otwartość,
życzliwość, rozmowy a także wsparcie na rzecz kościoła. Bóg zapłać!
Sprawozdanie duszpasterskie będzie po feriach.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Czy jest zbawienie poza Kościołem?
- Refleksje dla tatusiów – o szczęściu i radościach płynących z ojcostwa…
- O błędach Polskiego Ładu…
 Kronika żałobna – zmarła śp.:
+ Czesława Fryc, lat 89, z ul. M. Curie-Skłodowskiej
Dobry Jezu…

