PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

9 lutego 2020

1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku
liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest
w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się
prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i
uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym.
Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe
przybliżanie nas do zbawienia.
2. Dzisiaj gościmy siostry Bernardynki z Łowicza, które są zakonem kontemplacyjnym.
Po Mszach św. Siostry zbierają ofiary do puszek, prosząc nas o pomoc na utrzymaniu
swego klasztoru.
3. Dzisiaj o godz. 18.00, w kościele odbędzie sie spotkanie rodziców, których dzieci
przygotowują sie do I Komunii św.
4. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o
Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce,
Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty.
Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie
centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi
z całego świata.
5. We wtorek, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień
Chorego. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz.
10.30. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje
trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.
6. Przypominamy, że w sakramencie namaszczenia chorych, wzywamy pomocy Pana
Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w
niebezpieczeństwie śmierci i chorym, a także osobom w podeszłym wieku.
7. W najbliższą niedzielę będzie zbierana taca gospodarcza, którą przeznaczamy na
renowacje ołtarza św. Anny.
8. W dniach 21 – 23 lutego w naszym Seminarium w Łodzi – Łagiewnikach odbędą się
rekolekcje powołaniowe. Zapraszamy młodzież, studentów także osoby już pracujące
zainteresowane rozeznaniem swojego powołania. Rekolekcje rozpoczną się w piątek
21 lutego o godzinie 18:00 a zakończą w niedzielę 23 lutego ok. godz. 14:00.
Zainteresowani więcej informacji znajdą na plakacie w gablocie parafialnej, w
zakrystii, jak też na stronie internetowej naszej parafii.
9. W minionym tygodniu zmarła:
+ Marianna Majchrowska, l. 89, ze Smardzewic

