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▪▪ Dzisiejsza niedziela jest poświęcona modlitwie za chorych na trąd. Dzień Trędowatych jest obchodzony w Kościele, gdyż odegrał on w ciągu wieków najważniejszą rolę w opiece nad trędowatymi. Pierwsze ośrodki dla trędowatych (leprozoria) powstawały przy klasztorach, katedrach i kościołach. Dziś wciąż podstawową
rolę w opiece nad trędowatymi pełnią ośrodki misyjne. Jesteśmy zaproszeni do
objęcia modlitwą i wsparciem materialnym zarówno chorych, jak i ich opiekunów.
▪▪ W środę w sali parafialnej odbędą się spotkania Dzieci Maryi: o godz. 17.00 s. Nikola
zaprasza kandydatki i marianki młodsze (szkoły podstawowa), zaś o godz. 18.00 –
marianki starsze.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy św. o godz. 7.00
w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Bożego Serca, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W piątek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, które tradycyjnie nazywane jest
świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego będzie oferowała świece ku czci Matki Bożej Gromnicznej.
Podczas Mszy św. będzie błogosławieństwo gromnic. Po Mszy św. wieczornej,
a także w sobotę będzie udzielane błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które tym razem odbędzie się w naszej parafii. Początek
o godz. 15.00 w kościele (Koronka do Miłosierdzia Bożego), a następnie spotkanie w sali parafialnej.

▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Stanisław Ptak ze Zdzieszowic i Zdzisława Starzyk
z Włoszczowej — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ofiary składane
w święto Ofiarowania Pańskiego zostaną przeznaczone na utrzymanie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie wsparciem instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

