OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Zwykła
17.01.2021 r.

1. Trwają spotkania kolędowe. Rozpoczynają się one Mszą św. o godz. 17.00.
Po Eucharystii następuje poświęcenie wody (można ją zabrać do domu
w specjalnie przygotowanych naczyniach) i błogosławieństwo uczestników
modlitwy. Plan spotkań kolędowych przedstawia się następująco:
 poniedziałek, 18.01.2021 r.:
ul. Sienkiewicza,
 wtorek, 19.01.2021 r.:
ul. Obrońców Pokoju,
 środa, 20.01.2021 r.:
ul. Armii Krajowej, Morcinka, Orzeszkowej oraz osoby, które nie mogły
wcześniej w nich uczestniczyć.
Plan spotkań kolędowych zamieszczony jest także na stronie internetowej i na
Facebooku.
2. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
3. W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
obchodzony pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity
owoc” (por. J 15.5-9). Zakończy się on 25 stycznia w Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od godz. 17.00 do 18.00,
a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00.
5. W czwartek obchodzimy Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka.
Pamiętajmy w modlitwie o naszych Babciach i Dziadkach. Dziękujmy Bogu
za okazywaną nam przez nich miłość i prośmy o potrzebne łaski dla
żyjących, a o dar życia wiecznego dla tych, którzy odeszli.
6. W przyszłą niedzielę, 24 stycznia, w Gorzowie Wlkp. odbędą się diecezjalne
obchody 35. rocznicy śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. O godz.
10.30 w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski Msza św. w intencji
beatyfikacji wieloletniego pasterza naszej diecezji. Zachęcamy do osobistej
modlitwy w tej intencji.

7. W trzecią niedzielę miesiąca po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas
zwyczajowo przeprowadzał zbiórkę na najbardziej potrzebujących. Dziś
datki dla najuboższych można złożyć do skarbonki z logo Caritas
przymocowanej do ostatniej ławki.
8. 29 grudnia ubiegłego roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat
trzęsienie ziemi. Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki,
ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia
przed kościołami będą zbierane datki do puszek na rzecz ofiar trzęsienia
ziemi w Chorwacji.
9. W naszym kościele (łącznie z balkonami) mogą jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
10.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i za wszelkie okazywane dobro.
11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
12.Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, Bożego błogosławieństwa, uważności na Boże wezwania,
pewności, że Bóg może zaradzić każdej trudnej i nieoczekiwanej sytuacji
oraz opieki naszego patrona.
13.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Stanisław Koralewicz, lat 83, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Danuta
Umińska, lat 74, z ul. Morcinka. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

