PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

SKOTNIKI 15, 26-337 SKOTNIKI

niedziela, 31.01.2021

IV Niedziela Zwykła
Ogłoszenia na 4 Niedzielę Zwykłą
1. We wtorek obchodzimy święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. Jest to też dzień modlitw o powołania męskie i żeńskie do zakonu z racji dnia ZYCIA
KONSEKROWANEGO. Po Mszy zbieramy ofiary do puszki na zakony w naszej diecezji. Zgodnie z tradycją w tym dniu na Mszy św. ma miejsce obrzęd
błogosławienia świec /gromnic/. Po Mszy św. o 10.00 rozbieramy dekorację bożonarodzeniową. Zapraszam do pomocy.
2. W środę o 16.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy, później Msza św.
3. W I czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne w naszej diecezji. Na tę Mszę św. przychodzą wszyscy ministranci.
4. W I piątek przypada wspomnienie obowiązkowe św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Spowiedź o 15.30. Po Mszy nabożeństwo do NSJ.
5. W I sobotę miesiąca o 8.00 jadę do chorych; proszę o ich zgłoszenie w zakrystii. O 15.30 spowiedź przed Mszą św. i nabożeństwo do NMP po Mszy św.
6. W I niedzielę lutego na Sumie zmiana Tajemnic Różańca.
7. Intencje Mszalne
8. Dziś w Gościu Niedzielnym art.: “Dla świata, w którym wszystko musi być praktyczne, są zagadką. Dlaczego tysiące mężczyzn i kobiet zamykają się i
modlą za kratami klasztorów klauzurowych?” Zachęcam do czytania prasy katolickiej i nie tylko.
9. Dziś ostatni dzień stycznia. Do dziś nikt nie zgłosił się, aby być kościelnym. Zatem tę rolę /tylko częściowo przejmują parafianie: co tydzień sprzątanie
Kościoła łącznie z dekoracją kwiatową i raz w miesiącu wokół Kościoła jak chociażby grabienie liści czy koszenie trawy/. W miesiącu lutym sprzątać
Kościół będzie Faliszew po 4-5 domów na niedzielę. Nr domów: 4, 5, 7, 9. Godzinę sprzątania można uzgodnić tel.
10. W tym tygodniu, jeśli będzie padać śnieg, odśnieżaniem przed Kościołem zajmie się Wólka Skotnicka. Najlepiej, aby odśnieżone było przed Mszą o
16.00. Wyznaczać będzie ekipę Pan Sołtys Wólki Skotnickiej.
11. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia ze słowem na serce: „Cierpliwo?? jest towarzyszem m?dro?ci” ?w. Augustyn i
zapraszamy do udziału w Eucharystii; pomódlmy się za nich: “Pod Twoją obronę”…
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