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IV Niedziela Zw. – 2 luty 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego, zgodnie z tradycją ludu, czcimy nie tylko
Chrystusa- Światłość Świata, co symbolizują świece, ale także jego Matkę Maryję, która tę
Światłość przyniosła do świątyni. Polećmy swoje życie Maryi, aby poprzez Światło Chrystusa
chroniła nas od złego i prowadziła do zbawienia. Jako znak oddania Maryi przechowujmy w
domu świece-gromnice i zapalajmy w ważnych lub niebezpiecznych chwilach – tak jak to
czyniono w Polsce od pokoleń.
2. Dzień dzisiejszy to także doroczny Dzień Życia Konsekrowanego - o czym słyszeliśmy w
liście pasterskim. Pamiętajmy o tych, którzy swoje życie ofiarowali Bogu i modlą się za nas,
szczególnie w zakonach zamkniętych – kontemplacyjnych. Dzisiaj przychodzimy im także z
pomocą materialną, dlatego ofiary na tacę przeznaczone są na potrzeby zakonów
kontemplacyjnych.
3. W dniu dzisiejszym, w I niedzielę miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych po mszy św.
o godz. 9.00, a dla Róży Dziecięcej za tydzień o godz. 13.00.
4. Jutro przypada wspomnienie św. Błażeja (patrona od chorób gardła) a w środę św. Agaty i
związane z tym okolicznościowe poświęcenie soli, chleba i wody.
5. W środę zapraszamy na specjalne nabożeństwo przed figurą Matki Bożej Skalnej z Kalabrii.
6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek i Piątek miesiąca. W piątek wizyty domowe u
chorych od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa rozpocznie się pół godziny przed Mszą
św. Nie będzie dodatkowej Mszy św. dla dzieci o godz. 17.00 – ze względu na ferie zimowe.
7. W przyszłą niedzielę grupa teatralną z naszej parafii zaprasza na przedstawienie „Mały
książę” po mszy św. o godz. 13.00 w sali klasztoru.
8. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na swoje kolejne spotkanie w klasztornej kawiarence
o godz. 17.00. Wspiera on także dzisiaj ogólnopolską akcję "Ratujmy Polskie Lasy" poprzez
zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie. Podpisy te są zbierane po każdej mszy św.
przy wyjściu z kościoła na stolikach. Tam też można uzyskać szczegółowsze informacje.
9. Zachęcamy do nabywania niedzielnej prasy katolickiej. W dzisiejszej „Niedzieli” załączony
jest dodatek poświęcony modlitwie różańcowej za ojczyznę. My w dniu dzisiejszym – w
święto Maryjne - w sposób szczególny zachęcamy was do modlitwy różańcowej i
przynależności do Kółek Żywego Różańca. Mamy nadzieję, że są wśród was chętne osoby,
aby założyć kolejne koło różańcowe. Panie przy stoliku z gazetami będą dzisiaj zapisywać
chętnych i rozdawać „tajemniczki”. Bardzo was prosimy, aby dzisiejsze święto maryjne i
dzień życia konsekrowanego nie pozostał bez echa lecz zaowocował nowymi chętnymi do
codziennego odmawiania różańca i ofiarowania się w ten sposób na służbę Maryi.
10. Niech Bóg wam błogosławi na cały nadchodzący tydzień.

