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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/V Niedziela Zwykła -08.02.2015/
1. Dzisiaj po każdej Mszy św. Członkowie Akcji Katolickiej
przeprowadzą zbiórkę do puszek na rzecz Karoliny Linde.
2. W środę – wspomnienie Marii Panny z Lourdes i Światowy Dzień
Chorego. U nas Msza Święta dla chorych i osób w podeszłym wieku
połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych
o godzinie 9.00. Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do
spowiedzi św., gdyż sakrament namaszczenia chorych należy
przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Serdecznie prosimy
o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom
w dotarciu do naszej świątyni. W tym też dniu ks. Proboszcz
odwiedzi swoich chorych.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna– zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
4. W sobotę – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa –
patronów Europy. Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za
narody Europy, aby pozostały wierne swym chrześcijańskim
korzeniom. Również w sobotę przypada wspomnienie św.
Walentego, patrona osób chorych psychicznie i zakochanych.
Starajmy się pamiętać o nich w modlitwie i codziennym
postępowaniu nacechowanym życzliwością.
5. W przyszłą niedzielę Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę.
6. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą przy
demontażu choinek i dekoracji bożonarodzeniowych.
7. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w
zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto
parafialne,
którego
numer
podany
jest
w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już
złożone.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

Światowy Dzień Chorego
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan
Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992
r. do ówczesnego przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież
wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia
wspomnienie objawienia Matki Bożej w
Lourdes, które przypada 11 lutego.
Ogólnoświatowe obchody tego Dnia
odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na
świecie.Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego
Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby
poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca
tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Jan Paweł II we wspominanym
liście zaznaczył, że "ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w
konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej
opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na
płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie
nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot
chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego
zaangażowania wolontariatu..." Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam
doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim
nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, tak
w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił już na
samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne. Po raz pierwszy
Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., a główne uroczystości odbyły się
wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie. W kolejnym roku miejscem
centralnych obchodów była Jasna Góra, a następnie: Jamusukro (Wybrzeże
Kości Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 1996), Fatima (1997), Loreto
(1998), Harissa (Liban, 1999), Rzym (2000, połączone z Jubileuszem
Chorych), Sydney (2001), narodowe sanktuarium katolików indyjskich w
Vailankamy (2002), Lourdes (2004), Jaunde w Kamerunie (2005), Adelajda
w Australii (2006) i Seul w Korei Południowej (2007). W 2008 r., z racji
150. rocznicy objawień w Lourdes, Światowy Dzień Chorego obchodzono
ponownie (jak w 1993 i 2004 r.) - w Lourdes.

