
Ogłoszenia Parafialne na 29 stycznia 2023 roku.

Ogłoszenia Parafialne – 

  

IV Niedziela zwykła „A”

  

29 stycznia 2023 roku.

  

  

1. Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę zwykłą, która jest 70. Światowym Dniem Trędowatych.
W Ewangelii św. Chrystus Pan zapewnia swoich uczniów i wyznawców o czekających ich
błogosławieństwach za wierne trwanie przy Nim i wypełnianie nakazów Ewangelii. 
Dzisiaj o godz. 17,oo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian: dzieci z Rodzicami, młodzież
i dorosłych oraz przedstawicieli wszystkich duszpasterstw działających w naszej parafii na
wspólne z naszym chórem kolędowanie przy żłóbku
. Po tym kolędowaniu Msza św. o godz. 18,oo i Koronka do Bożego Miłosierdzia w łączności z
wieczorną Mszą św. 

  

2. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na wsparcie charytatywnej działalności Fundacji
Polskiej Follereau
wspierającej osoby chore na trąd.

  

3. We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Bosko – kapłana.

  

4. W czwartek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego a zarazem Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego . Msze
św. w Kościele Zasadniczym o godz. 7,oo; 8,oo; 10,oo i 18,oo. 
Ofiary zbierane na tacę w tym dniu przeznaczymy na wsparcie zakonów klauzurowych
. W łączności z Mszą św. wieczorną, z racji I czwartku miesiąca Godzina Święta i modlitwa o
powołania do służby Bożej.
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5. W tym tygodniu przypadają I piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci NSPJ w
łączności z Mszą św. o godz. 7,oo oraz na zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
przed Mszą św. wieczorną o godz. 18,oo. O godz. 18,oo zapraszamy na Mszę św. w intencji
maturzystów w ramach duchowego przygotowania do zdawania egzaminu dojrzałości. O godz.
19,15 w Kościele Nawiedzenia I piątkowe Uwielbienie prowadzone przez zespół i młodzież.
Okazja do spowiedzi św. w piątek podczas Mszy św. oraz po południu w Kościele Zasadniczym
dla dzieci od godz. 16,3o a dla wszystkich od godz. 17,3o. O godz. 17,oo wystawienie i
indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo maryjne w sobotę w
łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie Najświętszego
Sakramentu, różaniec z rozważaniem fatimskim wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzeszników i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji
przed Mszą św. o godz. 10,oo.

  

6. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. w sobotę 4 lutego w
godz. przedpołudniowych. Zgłoszenia nowych chętnych w zakrystii lub Biurze Parafialnym do
czwartku włącznie.

  

7. W przyszłą niedzielę 5 lutego Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15,oo rozpocznie się
spotkanie Żywego Różańca w Kościele Nawiedzenia. Serdecznie zapraszamy także nowych
chętnych do włączenia się w tę modlitwę.

  

8. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku
Katolickim” warto przeczytać: „Oddać Mu swoje wszystko” – rozważanie Słowa Bożego; „Życie
zakonne w Polsce” – najliczniejsze i najmniejsze zgromadzenia męskie i żeńskie; „Katecheza
nie tylko dla dzieci” – o potrzebie katechezy dla dorosłych; „Prawdziwa cena sukcesu i bycia
najlepszym” – zagrożenia wynikające z pogoni za sukcesem. Zachęcamy do nabycia i lektury.
Do „Przewodnika” dołączony jest Modlitewnik na każdy dzień lutego.

  

9. Plan kolędy:

  

30.01.2023 r. Poniedziałek
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1. Boh. Kragujewca 7(1-45)

  

2. Boh. Kragujewca 7(46-90)

  

3. Boh. Kragujewca 9(1-35)

  

4. Boh. Kragujewca9(36-70)

  

31.01.2023 r. Wtorek

  

1. Boh. Kragujewca 17(1-40) i 10(szkoła)

  

2. Boh. Kragujewca 19(1-40) i 21(1-4)

  

3. Boh. Kragujewca 15(1-40)

  

4. Boh. Kragujewca 2(1-48)

  

1.02.2023 r. Środa

  

1. Boh. Kragujewca 4(1-52)

  

2. Boh. Kragujewca 6(1-38)
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3. Boh. Kragujewca 6(39-77) 

  

4. Boh. Kragujewca 13(1-50) 

  

2.02.2023 r. Czwartek 

  

Ul. Śliwińskiego 2A oraz kolęda dodatkowa. 

  

Na tym kończymy tegoroczną kolędę. Wszystkim, którzy otworzyli swoje mieszkania i przyjęli
kapłana po kolędzie dziękujemy za wspólną modlitwę, życzliwe przyjęcie i złożone ofiary na
potrzeby parafii. Bóg zapłać.

  

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Jadwiga Kotowska lat 80; Anna
Barciszewska lat 71; Lech Magaj lat 74; Zygmunt Siemianowski lat 77 i Stanisław Stępień
lat 81 , których ze wszystkimi
naszymi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny odpoczynek………….

  

11. Otwórzmy nasze serca na owocne przyjęcie Bożego błogosławieństwa.

  

  

Proboszcz

  

Ks. Józef Kubalewski
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