
Ogłoszenia Parafialne na 16 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenia Parafialne – II Niedziela zwykła „C”

  

16 stycznia 2022 roku.

  

  

1. Dzisiaj, w II Niedzielę zwykłą jesteśmy świadkami troski Matki Najświętszej o najbardziej
podstawowe sprawy naszej codzienności. Cud w Kanie Galilejskiej dokonany przez Pana
Jezusa wskutek interwencji Maryi, uczy nas, że dzięki Jej wstawiennictwu Chrystus Pan zawsze
zaradzi naszym potrzebom. W łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo Koronka do
Bożego Miłosierdzia.

  

2. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie: w poniedziałek św. Antoniego – Opata; w środę ś
w. Józefa Sebastiana Pelczara – Biskupa
; w piątek 
św. Agnieszki – Dziewicy i Męczennicy
. Wszystkim obchodzącym imieniny życzymy wielu łask Bożych, opieki Maryi i orędownictwa
św. Patronów.

  

3. W poniedziałek w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Judaizmu a we wtorek
rozpoczyna się 
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
. Pamiętajmy w naszych modlitwach o trosce Chrystusa, aby Jego wyznawcy byli Jedno, by jak
najprędzej nastała Jedna Owczarnia i Jeden Pasterz.

  

4. W piątek przypada Dzień Babci a w sobotę Dzień Dziadka. W naszych modlitwach
podziękujmy za ich miłość i troskę okazywaną nam nieustannie, módlmy się dla nich o zdrowie i
Boże błogosławieństwo, a dla Zmarłych wypraszajmy łaskę nieba.

  

5. Porządek Mszy św. kolędowych w najbliższym tygodniu jest następujący:
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Poniedziałek 17 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Zajęczej numery:
2;4;6;8;10;12;14;16;18;20.

  

Wtorek 18 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Biskupa Michała Kozala numery:4;6;8
oraz z domków
przy ul. Glinki 60-128 i ul. Bytowskiej
.

  

Środa 19 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Rumiankowej; Sasankowej; Szarej; Ku
Wiatrakom oraz domków przy ul.
Modrakowej i Kąkolowej .

  

Czwartek 20 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Łomżyńskiej numery:
35;47B;49;49A;51;54 oraz z
domków przy tej ulicy
.

  

Piątek 21 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Modrakowej
numery:42;42A;44;44A;46;48;50.

  

Poniedziałek 24 stycznia: W intencji mieszkańców z ul. Modrakowej
numery:56;58;60;62;74;76;78;80.

  

6. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto
przeczytać: „Smak wina” i „Cuda się dzieją” – rozważanie Słowa Bożego; „Rechrystianizacja
bez negatywnych skojarzeń”; „Łódź Jezusa” – rozmowa Moniki Białkowskiej z ks. prof.
Henrykiem Seweryniakiem; „Dlaczego mam spowiadać się przed księdzem?” – o Sakramencie
Pojednania; „Mała siostra z kraju św. Szarbela” – o zmarłej 27 grudnia w wieku 97 lat ,siostrze
Barbarze Kassab, polskiej misjonarce w Libanie. Zachęcamy do nabycia i lektury.
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7. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej wspólnoty przekroczyli: śp. Maria
Psiakowska lat 82; Jan Zandrowicz lat 77 i Monika Łassa lat 89
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek….

  

8. Na wierne wypełnianie poleceń Chrystusa w naszym codziennym życiu przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

  

  

Proboszcz

  

Ks. Józef Kubalewski
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