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III Niedziela Zwykła
Ogłoszenia na 3 Niedzielę Zwykłą
1. W poniedziałek przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Jest to też dzień modlitw za chorych na trąd. Tego dnia też kończymy Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
2. We wtorek wpomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa
3. W środę o 16.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy, później Msza św.
4. W czwartek przypada wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
5. W najbliższą niedzielę na Mszy o 10.00 dzieci po I Komunii św. Przyjmą poświęcone alby i wejdą do grona ministrantów. Uszyte zostało 12 nowych alb
liturgicznych: kupiłem 33m białego materiału, zaś Pani Jola Małecka uszyła alby, a rodzice zakupią paski liturgiczne - cingulum.
6. Intencje Mszalne
7. Dziś w Gościu Niedzielnym art: “Franciszek Salezy - święty, który zrozumiał znaczenie prasy, zanim ktokolwiek o mediach usłyszał”.
8. Dziś Niedziela Słowa Bożego. Zaprośmy Boga do naszych DOMÓW, do naszego SERCA i ŻYCIA, niech to SŁOWO, które ma dla nas Pan, będzie zawsze
OBECNE i dające nam SIŁE DUCHOWĄ. "Żywe bowiem jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" Hbr 4,12
9. Proponuję, aby w każdym domu znalazł się Modlitewnik na czas pandemii. W tych trudnych czasach koronawirusa, lęku i bojaźni o przyszłość przyda
się każdemu “Pomoc moja od Pana”. W liście do Rzymian czytamy: “W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali!” Koszt egzemplarza 3zł.
10. Dziękuję za pomoc 2 os. w posprzątaniu Kościoła na dziś i za róże do Ołtarza i dla MB Pani Skotnickiej Katarzynie Żak i Annie Brzozowskiej.
11. Za tydzień taca remontowo-budowlana.
12. Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!
W dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 (środa) odbędzie się mój ingres do katedry radomskiej. Chcąc zachować wszelkie normy sanitarne podczas
sprawowania tej liturgii, liczba uczestników będzie bardzo ograniczona. Niestety, w związku z tym, do świątyni będą mogły wejść jedynie osoby z
zaproszeniami. Takie okoliczności sprawiają, że wielu z Was będzie łączyło się tylko duchowo oraz będzie mogło włączyć się we wspólnotę modlitwy poprzez
przekaz medialny.
Jest mi bardzo przykro, że w tak ważnym dla naszej społeczności dniu nie będziemy mogli wszyscy zgromadzić się w katedrze. Proszę o zrozumienie i wyrażam
nadzieję, że w kolejnych tygodniach będziemy mogli przeżyć osobiście wspólnotę wiary i modlitwy podczas Mszy Świętych w każdym z dekanatów.
Bóg ofiarował nam ten czas, abyśmy wspólnie odkrywali Jego Tajemnice i spotykając się w naszych parafiach, grupach formacyjnych, wspólnocie kapłańskiej i
życia konsekrowanego budowali wspólnotę Kościoła Radomskiego.
Dla każdego z Was przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa i proszę o modlitewne wsparcie mojej posługi pasterskiej wśród Was i dla Was. Wasz biskup
Marek
13. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia ze słowem na serce: „Nie wystarczy dawać temu, kto prosi; trzeba dawać temu, kto
potrzebuje” - bł. Karol de Foucauld i zapraszamy do udziału w Eucharystii; pomódlmy się za nich: “Pod Twoją obronę”…
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