OFIAROWANIE PAŃSKIE
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 lutego 2020

1. W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto
Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej
Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka
Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Od X wieku upowszechnił się
zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje
nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać,
że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.
2. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy
ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i
ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i
święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.
3. Dzisiaj, w święto Ofiarowania Pańskiego zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu
Chóru Gminnego Centrum Kultury z Lubochni. Początek ok. godz. 13.00 (po
zakończeniu sumy).
4. Jutro, w poniedziałek o godz. 17.00 Msza św. za zmarłych poleconych w
wypominkach, którą poprzedzi nabożeństwo wypominkowe o godz.16.30.
5. We środę, we wspomnienie św. Agaty, zgodnie z tradycją, po Mszy Świętej,
pobłogosławimy chleb i wodę.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
7. W pierwszy piątek od 9.00 kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do chorych.
8. W najbliższą niedzielę przybędą do nas siostry Bernardynki z Łowicza, które są
zakonem kontemplacyjnym. Po Mszach św. Siostry będą zbierały ofiary do puszek,
prosząc nas o pomoc na utrzymaniu swego klasztoru.
9. W najbliższą niedzielę o godz. 19.00, w kościele odbędzie sie spotkanie rodziców,
których dzieci przygotowują sie do I Komunii św.
10.Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary indywidualne złożone na renowacje
ołtarza św. Anny.
11.W dniach 21 – 23 lutego w naszym Seminarium w Łodzi – Łagiewnikach odbędą się
rekolekcje powołaniowe. Zainteresowani więcej informacji znajdą na plakacie w
gablocie parafialnej, w zakrystii, jak też na stronie internetowej naszej parafii.
12.W minionym tygodniu zmarli:
+ Łucja Spinek, l. 71, z Twardej

