Ogłoszenia parafialne
V Niedziela zwykła 9.02.2020 r.
8 lutego 2020
We wtorek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorego. Msze
św. o godz. 7.00, 10.00, 17.00 i 18.00. Wyjątkowo w tym roku Namaszczenie Chorych przenieśliśmy
na sobotę 29.02 w czasie renowacji misji, które poprowadzi o. Emilian Siegel. Módlmy się w intencji
wszystkich chorych w naszej Parafii i w naszych Rodzinach.
Zebranie Rady Duszpasterskiej, Rady Budowlanej i Przedstawicieli wszystkich Wspólnot zostało
przeniesione na przyszłą niedzielę 16.02 na godz. 19.00. Przepraszamy za utrudnienia.
W każdy wtorek modlimy się do św. Mateusza w intencji całej Parafii podczas Mszy św. o godz.
17.00, w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
Apostolstwo Żywego Różańca zapraszamy w czwartek 13.02 na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji
żywych i zmarłych Żywego Różańca i na spotkanie na plebanii. W sobotę 15.02 Apostolstwo Dobrej
Śmierci zaprasza na Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie po Mszy św. w salce na plebanii.
Wdowy i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w najbliższy piątek 14.02 o godz. 9.00.
Ze względu na prace budowlane jeszcze w tym tygodniu do piatku rano Msze św. Będą odprawiane
w kaplicy na plebanii. Przepraszamy za utrudnienia.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o trudnościach i rodzących się pytaniach, które
przynosi choroba, o przemocy w Internecie oraz sylwetka nowego Prefekta Kongregacji
Ewangelizacji Kard. Tagla.
Młodzież zapraszamy w każdy piątek na spotkania oazowe o godz. 18.30 na plebanii.
Zapraszamy na spotkanie z Abby Jonson, bohaterką filmu „Nieplanowane”, we wtorek 11.02 w
Parafii św. Marka, rozpoczęcie o godz. 17.30, szczegółowe informacje w gablotce.
Parafia Najśw. Serca zaprasza na Walentynki w Sercu Pana Jezusa w piątek 14.02 o godz. 20.00. DA
Martyria zaprasza na spotkania dla par i narzeczonych przygotowujące do sakramentu małżeństwa
od 20 marca lub od 17.04. Dodatkowe informacje w gablotce.
W ostatnim tygodniu zmarł śp. Tadeusz Saganowski l. 70, zam. ul. Rzeźniackiego 5. Polećmy go
Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

