WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE

PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZUCHOWIE

Druga Niedziela Zwykła
14 stycznia 2018 r.
• W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele
rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków.
Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen,
biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą.
• Na Nieszpory niedzielne zapraszamy o 15:00.
• „Bóg zapłać” za kolektę specjalną na remonty w naszej parafii.
• W środę zapraszamy na całodzienne wystawienie Najśw. Sakramentu. Adoracja rozpocznie się rano po
Mszy św., a zakończy o 16:30 Nowenną do MB Nieust. Pomocy.
• W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza
własną wspólnotę parafialną. W środę, 17 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Judaizmu. Spróbujmy
tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
• Naszych katechetów zapraszamy na spotkanie w środę o 18:30 na probostwo.
• Msza św. szkolna - w czwartek o 17:00. Przed Eucharystią okazja do Spowiedzi św.
• W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie.
Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli
jedno!
• W III piątek miesiąca, w sposób szczególny oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Zapraszamy o 15:00
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, po którym uczcimy relikwie św. siostry Faustyny. O 15:45 - Droga
Krzyżowa i o 16:30 Msza św. podczas której Komunia św. będzie udzielana pod dwiema postaciami.
Prośby i podziękowania do Miłosierdzia Bożego oraz zalecki za zmarłych na Drogę Krzyżową można
składać w zakrystii. W tym dniu nie ma rannej Mszy św.
• Na miesięczną katechezę dla rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią do wczesnej i pierwszej
Komunii św. zapraszamy w piątek o 18:00 do domu parafialnego.
• W niedzielę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w poniedziałek, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Mszę
św. w intencjach naszych Babć i Dziadków odprawimy w niedzielę o 7:30. Pamiętajmy o nich i módlmy
się w tych dniach za naszych kochanych dziadków i babcie, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do
Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
• Przypominamy gimnazjalistom przygotowującym się do sakramentu Bierzmowania o miesięcznym
spotkaniu 22 i 24 stycznia.
• Nasza Parafia organizuje Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 26 września do 3 października
2018r. Koszt ok.1050 dolarów. Zapisy wraz z pierwszą wpłatą 300 USD do końca stycznia 2018r. Zapisy
u Ewy Szczęsny, tel.: 602 670 534. Program pielgrzymki zamieszczony jest na naszej stronie internetowej.
• Zachęcamy wiernych, a szczególnie małżonków do przeżycia rekolekcji zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach lub Kokoszycach. Plan rekolekcji wywieszony jest w gablotce.
• Zakończyliśmy w naszej Parafii odwiedziny duszpasterskie. Razem z ks. wikarym składamy Wam serdeczne „Bóg zapłać” za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę i ofiary złożone na potrzeby naszej
wspólnoty parafialnej.
• W związku z zakończeniem „Kolędy” chcemy podać trochę danych statystycznych. W naszej Parafii
mieszka 1378 rodzin. Do Parafii należy w przybliżeniu 3900 osób. Księdza „z Kolędą” przyjęło 88,7%
rodzin katolickich.
• W związku ze zmianą nazwy ulicy Szewczyka, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza
dla mieszkańców Czuchowa konsultacje społeczne, które odbędą się w środę, 17 stycznia o 18:00 w
Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gliwicka 2.

