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II Niedziela Zwykła
Ogłoszenia na II Niedzielę Zwykłą
1. Dziś rozpoczynamy tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan.
2. We wtorek będziemy przeżywali w naszej diecezji dzień imienin biskupa seniora Henryka Tomasika.
3. W środę o 16.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy, później Msza św.
4. W czwartek przypada wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Tego dnia modlimy się za Babcie.
5. W piątek zaś polecać będziemy Dziadków.
6. Intencje Mszalne:
7. Dziś zbiórka do puszki na Środki Społecznego Przekazu.
8. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym art.: “Szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym, jednak odpowiedzialność przemawia za skorzystaniem z tej
metody. O etycznych aspektach szczepień przeciwko koronawirusowi”.
9. Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju –
Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. W tej nadzwyczajnej sytuacji niedziela 24 stycznia
br. będzie „Dniem solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, podczas każdej Mszy Świętej, we wszystkich parafiach będziemy modlić się za
poszkodowanych, a przed kościołami przeprowadzimy zbiórkę do puszek na ten cel.
10. Dziękuję 3 kobietom z Wołki Skotnickiej za pomoc w posprzątaniu Kościoła na dziś, dziękuję za róże dla MB Skotnickiej od Wiktorii Ogłoza.
11. Pada sporo śniegu każdego dnia. Jest też dużo placu do odśnieżenia wokół Kościoła. Nie ma kościelnego w Parafii, musiałem sam odśnieżać każdego
dnia w ostatnim tygodniu. Zatem w tym tygodniu dyżur trzymają Skotniki.
1. W poniedziałek nr domów 1-10
2. Wtorek nr 11-30
3. Środa nr 60-90
4. Czwartek nr 31-40
5. Piątek nr 41-50
6. Sobota nr 51-60
7. Niedziela nr 91-115
Na tygodniu musi być odśnieżone przed 16.00, czyli Mszą św., a w niedzielę wcześnie rano.
12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia ze słowem na serce: „Ka?dy powinien sp?dza? czas z Bogiem sam na sam. Nie
dlatego, ?eby co? od Niego dosta?, ale dla Niego samego” i zapraszam do udziału w Eucharystii; pomódlmy się za nich: “Pod Twoją
obronę”…
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