Ogłoszenia duszpasterskie
na V Niedzielę Zwykłą
dnia 4. II. 2018 r.
W przeżywaniu czasu wspiera nas Matka Najświętsza zechciejmy w
lutym modlić się często za konających na całym świecie, by ostatnia chwila
życia należała do BOGA !
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli ułożyć dekoracje świąteczne
i posprzątać nasz kościół parafialny, kościół w Wałdowie i kaplicę
w Gołuszycach.
Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z
darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy
potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.
Nasza wiara ma się opierać nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Pogłębieniu tego tematu służyć może również lektura katolickiej prasy czy
książek o tematyce religijnej. Chciejmy po nie sięgać systematycznie, by móc
roztropnie, ale też pewnie odpowiadać na pytania innych osób dotyczące naszej
wiary. Polecamy prasę o misjach , "Wzrastanie " dla młodzieży , " Mały
Pielgrzym " dla dzieci i inne.
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia
Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości,
refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla
tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy.
Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. Mszę Świętą
dla chorych będziemy sprawować o godz. 13.30 w przyszłą niedzielę
11 II w Gołuszycach
Czy pamiętaliśmy o I Czwartku ,Piątku i I Sobocie !?
Za tydzień – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o
Trzeźwość Narodu. Na temat zobowiązań abstynenckich od alkoholu i Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka powiemy więcej w przyszłą niedzielę.
Wszystkim naszym parafianom, wszystkim gościom oraz tym,
którzy w najbliższym czasie będą obchodzili swoje Urodziny,
Imieniny czy Jubileusze składamy nasze najserdeczniejsze
życzenia. Bardzo prosimy pozdrowić chorych i osoby starsze i
zapewnić je o naszej modlitewnej pamięci.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, patronka
kobiet karmiących i w chorobach piersi.
• 6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy na Dalekim
Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki w Japonii.
• 10 II – św. Scholastyka (zm. 547 r.), rodzona siostra i naśladowczyni św. Benedykta,
założycielka żeńskich klasztorów benedyktyńskich.

