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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
  IV Niedziela Zwykła
  31 stycznia 2021
  Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie!
  
  1. We wtorek 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania
Pańskiego [Matki Bożej Gromnicznej]. Msza św. tego dnia
w naszym kościele o godz. 18.00. Na tej Mszy św.
poświęcone zostaną świece dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii św.  Osoby, które będą miały świece,
prosimy o zabezpieczenie ich osłonkami. Ofiary składane
na tacę są przeznaczone na klasztory klauzurowe w naszej
diecezji.
  2. Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby rok 2021 był
obchodzony w Kościele  jako Rok św. Józefa. Ks. Biskup
Elbląski wyznaczył kościoły stacyjne, gdzie można uzyskać
odpusty i zarządził, aby w każdą środę, w roku
jubileuszowym, w kościołach i kaplicach w diecezji
elbląskiej, była odmawiana Litania do św. Józefa. W
związku z tym, litania do św. Józefa będzie przez cały ten
rok w każdą środę  po nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
  3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o godz. 17.40.
  4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca. Spowiedź św. od godz. 17.15 w pierwszy piątek.
W tym dniu spowiednikiem będzie także o. Andrzej
Kosmala. W czwartek oraz w piątek adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 17.40.
  5. W środę na godzinę 9.00 zapraszamy wszystkich, którzy
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pomogą zdemontować dekorację bożonarodzeniową.
  6. Odwiedziny chorych tylko na wyłączne zaproszenie
księdza.
  7. Wspomnienia liturgiczne tego tygodnia:
  środa- wspomnienie św. Błażeja
  piątek- wspomnienie św. Agaty
  sobota- wspomnienie św. Tomasza Miki i Towarzyszy
  8. Dziś w Gościu Niedzielnym ciekawe artykuły: o życiu
konsekrowanym, o tym jak działa program Rodzina
Rodzinie ? czyli o polskiej pomocy Syryjczykom,
Libańczykom oraz uchodźcom w irackim Kurdystanie.
  9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej
odszedł do wieczności: śp. Józef Strąk, którego pogrzeb
odbył się w środę. Pomódlmy się za niego. Dobry Jezu, a
nasz Panie.  A za Rodzinę pogrążoną w żałobie ?
Pocieszycielko strapionych? 
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