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V Niedziela Zw. – 9 luty 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. We wtorek, przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes oraz doroczny
Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na wieczorną mszą św., podczas której
będziemy się modlić za chorych oraz udzielimy chętnym sakramentu Namaszczenia
Chorych. Prosimy, aby zainteresować się i pomóc chorym w przybyciu do naszej
świątyni.
2. W piątek przypada Święto Cyryla i Metodego, patronów Europy.
3. Wsłuchując się w wasze uwagi wypowiedziane podczas ostatniej wizyty kolędowej
zauważyliśmy, że bardzo wiele osób – szczególnie starszych - zwracało uwagę na
trudność skupienia się podczas mszy św. ze względu na zbyt swobodne i głośne
zachowanie się dzieci w kościele. Trudny jest to dla nas temat, bo przecież wszyscy
kochamy dzieci i powinno się je przyprowadzać do kościoła, ale oczywiście trzeba też
dbać o odpowiednie ich zachowanie. My będziemy próbować to korygować ale najpierw
prosimy rodziców, aby większą uwagę zwracali na swoje pociechy, a jeżeli są tacy,
którym trudno jest „opanować” swoje dziecko, to prosimy, aby przychodzili raczej na
msze św. o godz. 13.00, podczas której więcej uwagi poświęcamy dzieciom.
To ogłoszenie dotyczy oczywiście tylko tych, którzy mają z tym problem, bo zauważamy także
rodziców, którzy wspaniale radzą sobie ze swoimi dziećmi i nawet gratulujemy im, że udaje im się tak
ładnie wychowywać i uczestniczyć we Mszy św., ale wiemy też, że sporo rodziców ma z tym problem.
Nikt nie dziwi się zachowaniu dzieci, bosą różne i nie jest łatwo – ale musimy dążyć do tego, aby było
coraz lepiej. Przepraszamy zatem, jeżeli ktoś z rodziców czułby się urażony ale to ogłoszenie jest
właśnie na prośbę parafian.

4. Inną często powtarzającą się prośbą było to, aby w przyszłości dodać jeszcze mszę św.
o godz. 16.00 - uczynimy to zatem po wakacjach, od września.
5. Jeszcze dzisiaj Grupa Teatralną z naszej parafii zaprasza na przedstawienie „Mały
książę” po mszy św. o godz. 13.00 w sali klasztoru. Zapraszamy szczególnie dzieci z
rodzicami.
6. Dziękujemy tym panom, którzy w ostatnim tygodniu pomogli Bratu Damianowi w
rozebraniu szopki i choinek.
7. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień. Szczęść Boże.

