Ogłoszenia duszpasterskie
na V Niedzielę Zwykłą
dnia 10 . II. 2019 roku.
Dziękujemy Wszystkim, którzy pomogli w tygodniu ułożyć dekoracje
świąteczne i posprzątać świątynie , wywieść świerki , założyć nowe obrusy i
nowy plakat ewangelizacyjny.
1. Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być
odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z
zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił
w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
2. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz. 9,00, w
Gołuszycach w piątek o 9,00
3. Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił
duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale
chorym, a także osobom w podeszłym wieku.
4. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że
Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako
chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do
Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę
głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
5. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269
roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na
Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas,
przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej
zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu
za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o
narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się
umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu głównym
z kościoła. Najmłodszym czytelnikom polecamy " Mały Pielgrzym ", " Pielgrzym" od
nowego roku w cenie 3,30.
7. Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy
serdeczną pamięcią i modlitwą.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
•

11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego,
14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, patroni Europy, misjonarze
Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej.

