
                                                     
                                     9 lutego 2020  

                                 V NIEDZIELA ZWYKŁA

____________________________________________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Nadzwyczajny Szafarz odwiedzi chorych w niedzielę 16.02.2020r. o godz. 10.00.
                                 Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

W czwartek Różaniec Fatimski:

I cz. przed Mszą św. wieczorną,
II cz. po Mszy św. wieczornej.

    Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji,
              przed kościołem zbiórka dla poszkodowanych w Aleppo. 

  Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona 
                 na potrzeby naszej parafii. 

Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
                       w poniedziałek 10 lutego:

                           gr.  I godz. 16.30,
                           gr. II godz. 17.15.

Spowiedź św. dla kl. IV i V w piątek o godz. 17.30.

 Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się 17 lutego (w poniedziałek) 
w naszej parafii oraz 26 lutego w parafìi w Porębie. Hasło tego wieczoru to: "Błogosławieni, którzy łakną 
                i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni". Oba wieczory rozpoczniemy 
                                 Mszą Świętą o godzinie 18:00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Bogu nie chodzi o gzymsy i fasady. Czysto zewnętrzne oddawanie czci nie jest Mu
potrzebne. Chodzi raczej o to, byśmy oddawali Mu cześć, wiernie trzymając się
Jego przykazań - usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Tak żyjąc, najlepiej oddajemy
Mu cześć i przyczyniamy się do tego, że i świat staje się lepszy. Niech ta Eucharystia,
w której Bóg daje nam samego siebie, sprawi, że kiedy usłyszymy na koniec słowo:
“Idźcie”, pójdziemy zdecydowani żyć Ewangelią na przekór temu, co proponuje nam
dzisiejszy świat. 

We wtorek wspominamy NMP z Lourdes. Jest to także Światowy Dzień Chorych. Wszystkich chorych
        i starszych parafian zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00 z nabożeństwem Lourdzkim oraz
                           indywidualnym błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu.

W piątek o godz. 19.00 katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych
                                       w salce katechetycznej.
                   

  Zachęcamy do udziału w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu z okazji 100 rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II w dn. 15.05. - 17.05.2020r. Zapisy pod nr. tel. 694 980 161, 32 256 45 77,
                                       662 097 959. Szczegóły w gablotce.
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