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1. Dzisiaj rozpoczynamy 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Trzeźwość
egzaminem z wolności”. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w tej ważnej
intencji.
2. Także dzisiaj przypada XXVI Światowy Dzień Chorego. Obejmujemy naszą modlitwą wszystkich
chorych, cierpiących i prosimy o siłę i moc w dźwiganiu codziennego krzyża.
3. W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. 14 lutego przeżywać będziemy środę popielcową.
Msze św. odprawimy w tym dniu o godz. 9.00, 17.00, 18.00, 19.00. Przypominamy, iż w środę
obowiązuje post ścisły.
4. W piątki zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 17.30
5. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym odprawiać będziemy w każdą niedzielę wielkiego postu o
godz. 17.00. Kazania będzie głosił Ks. Marek Płaza.
6. Z uwagi na prośby parafian, dokonujemy zmiany, po której biuro otwarte będzie w
czwartek przed południem od godz. 9:30 do 11.00, zaś w poniedziałek zapraszamy do
biura jak dotychczas, czyli w godzinach 15.30 – 17.00. Mamy nadzieję, że zmiana ułatwi
szczególnie osobom starszym kontakt z kapłanem.
7. Dziś jak w każdą drugą Niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w naszym kościele Msza św. w
intencji osób poszukujących małżonka. Idea modlitwy w intencji osób samotnych zrodziła
się z wielkiego pragnienia miłości, która jest wielką potrzebą człowieka. Po Eucharystii
spotkanie w Domu Katolickim obok kościoła.
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych za zmarłych, za chorych, a także z okazji urodzin
czy jubileuszu małżeństwa. Intencje można zamówić po każdej Mszy św. w zakrystii oraz w
Biurze Parafialnym.
9. Zapraszamy do odwiedzania naszej parafialnej strony internetowej pod adresem:
swbobola.pl oraz do polubienia parafialnego profilu na FB. Dzięki współczesnym mediom
pragniemy jeszcze lepiej docierać z Dobrą Nowiną i informacją do naszych wiernych.
10. Po przerwie wznawiamy katechezę dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
Zapraszamy młodzież we wtorek, 13 lutego na godz. 19.00 do salki w Domu Katolickim.
11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”. Jest
kolejny numer parafialnego miesięcznika „Barka” oraz 33 numer naszego Niezbędnika.
12. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafialne. W środę popielcową taca
przeznaczona będzie na bieżące opłaty za ogrzewanie naszego kościoła.
13. Na zakończenie pomódlmy się za wszystkich zmarłych z naszej parafii, za zmarłych
budowniczych, za śp. Księdza prałata Tadeusza Cabałę oraz dobrodziejów naszego Kościoła i
zmarłych naszych krewnych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

