Ogłoszenia na 10.II.2019 r. – V niedziela zwykła „C”
Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę Świętą do Sali Bożego Miłosierdzia kandydatów
do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców.
Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Odmówimy Różaniec. Po Mszy św. o godz. 18.00
adoracja Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczynamy w naszej Parafii katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży.
Służą one odnowieniu w wierze i prowadzą do wiary dojrzałej. Katechezy pomagają w rozwoju ducha modlitwy, w poznawaniu Pisma Świętego, w odkrywaniu chrześcijańskiej radości
z aktywnego uczestnictwa w liturgii. Pierwsza katecheza dzisiaj o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. Kolejne będą się odbywać we wtorki i czwartki o godz. 18.45.
Filip Głuszek (7 lat) od września 2017 roku zmaga się ze złośliwym nowotworem mózgu
(neuroblastoma). Chłopiec wymaga stałej opieki lekarskiej w Centrum Zdrowia Dziecka.
Mama Filipa, p. Joanna sama wychowuje syna i jego młodszą siostrę. Leki, częste dojazdy do
Warszawy są bardzo kosztowne. Pani Joanna zwraca się do nas z prośbą o wsparcie. Dzisiaj
po każdej Mszy św. jest prowadzona przed kościołem kwesta na pomoc dla Filipa.
W dniach 10 – 17 lutego w Spółdzielczym Domu Kultury (ul. Wojska Polskiego 9) będzie
można zobaczyć unikatową wystawę Pisma Świętego Od pergaminu do e-Biblii. Ekspozycja
będzie dostępna w takim porządku: weekend (sobota – niedziela) od 14.00 do 17.00, w tygodniu (poniedziałek – piątek) od 16.00 do 18.00. Wstęp wolny.
Od września 2017 r. w Diecezji Radomskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została
wprowadzona pogłębiona forma przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa.
Program obejmuje 10 spotkań. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, jest zgodna ze
wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania z narzeczonymi
odbywają w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii, raz na kwartał. W naszym dekanacie
(Starachowice Północ) najbliższy cykl katechez będzie realizowany w parafii Najświętszego
Serca Jezusowego. Spotkania odbywać się będą w soboty w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie obecnego cyklu odbędzie się 16 lutego 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Kolejne
spotkania: 2 marca, 9 marca, 23 marca br.
Za tydzień dzieci z kl. III i ich rodzice mają Mszę św. o godz. 15.00 w Sali Bożego Miłosierdzia.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
11 lutego – wspomnienie NMP z Lourdes;
14 lutego – święto św. Cyryla, mnicha i św. Metodego, biskupa, Patronów Europy.

