PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

SKOTNIKI 15, 26-337 SKOTNIKI

niedziela, 18.10.2020

XXIX Niedziela Zwykła
Z kalendarza liturgicznego:
1. Dziś przypada niedziela misyjna w tym szczególnym miesiącu różańcowym. Po Mszach zbiórka do puszek na cele misyjne.
2. We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.
3. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy z Mszą św.
4. W czwartek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II.
5. Intencje mszalne /na stronie w innej zakładce/.
6. Dzisiaj w “Gościu Niedzielnym” ciekawy artykuł o tym, że “Pandemia odsiała przede wszystkim ludzi, którzy przychodzili do Kościoła kulturowo,
zwyczajowo, z rozpędu”.
7. Mamy również nowe wydanie katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego “Miłujcie się”. Warto chociażby przeczytać artykuł: “Proście, a
otrzymacie, aby radość wasza była pełna”.
8. „Różaniec jest najpiękniejszym kwiatem ludzkiej pobożności i najbardziej owocnym źródłem łask”. Bardzo licznie gromadzimy się każdego dnia na
różańcu, mimo atakującego na świecie koronawirusa. Dzięki modlitwie płynie z nieba ogromna moc i pomoc dla naszych rodzin i całej parafii. Trwajmy
na modlitwie i prośmy, aby Pan Bóg zachował nas przed epidemią zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa MDM. W tym tygodniu będziemy
modlić się za misje, misjonarzy i w intencjach bliskich nam na misjach adoptowanych przez nas, którym pomagamy.
9. W tym tygodniu zapraszam na różaniec w szczególny sposób:
W poniedziałek - Reczków Nowy
We wtorek - Józefów Stary
W środę - Faliszew
W czwartek - Wólka Skotnicka
W piątek - Wacławów
W sobotę - Skotniki
Dzieci z klasy III i IV oraz młodzież z Klasy VIII przychodzą codziennie na różaniec na 17.30.
10. W tym tygodniu rozpoczynamy prace związane ze sprzątaniem cmentarza: przy grobach własnych, ale także sektorami na całym cmentarzu. Pracami
kierują sołtysi. Prace rozpoczynamy od 9.00. Kolejność wyznaczonych wsi jest ta sama, co na różańcu. Przypomnę:
W poniedziałek - Reczków Nowy
We wtorek - Józefów Stary
W środę - Faliszew
W czwartek - Wólka Skotnicka
W piątek - Wacławów
W sobotę - Skotniki
Dbałość o cmentarz jest naszym wspólnym obowiązkiem i jest świadectwem naszej kultury i wiary.
11. W przyszłą niedzielę taca gospodarcza.
12. Miło mi poinformować, że uruchomiliśmy stronę internetową naszej Parafii. Mamy nadzieję, że pomoże ona wszystkim wiernym w byciu na bieżąco z
naszymi wydarzeniami oraz sukcesywnie przybliżać do Pana Boga. Adres strony: skotnikiparafia.pl
13. W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu
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pa?dziernika 2020 roku – Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej
a. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
c. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
14. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i dar modlitwy ze słowem na serce:„Gdzie Bóg jest na pierwszym
miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.” ?w. Augustyn: Pod Twoją obronę…
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