OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
11.02.2018
1. Do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego… Co walentynkowe serca mają wspólnego z
sypaniem popiołu na głowę? O męczennicy z ludu Czango (Rumunia), która zginęła z różańcem w
ręku…
2. Dziś raz jeszcze zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu: Jasienica Górna godz. 14.0018.00; Ratnowice godz. 15.00 do 19.00 – Jezus mówi: „Jednej godziny nie mogliście czuwać
przy Mnie”. W poniedziałek i wtorek w Jasienicy Górnej od 18.00-20.00, zaś w Ratnowicach od
19.00 – 21.00. Dokładny plan w gablotce i na stronie internetowej parafiaratnowice.pl
3. W środę rozpoczniemy liturgiczny czas Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły
ilościowy i jakościowy – tzn. nie spożywamy mięsa, jemy tylko jeden posiłek do syta. Zachęcam do
żarliwej modlitwy w intencji nawrócenia wszystkich Parafian, owocnej peregrynacji wizerunku
figury Pani Fatimskiej w naszej Parafii, głębokiego przeżycia rekolekcji wielkopostnych oraz
praktykowania uczynków pokutnych np.: całkowitej abstynencji – trzeźwości, ograniczenia internetu.
Zapraszam do licznego udziału w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym, które głosić nam będzie ks. Proboszcz Damian Jurczak z Kopernik.
4. Przypominam już w najbliższą Niedzielę tj. 18.02.2018 parafialna pielgrzymka autokarowa do
Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa – Łagiewnik – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i
Misterium Męki Pańskiej wykonaniu Braci Salezjanów. Wyjazd Ratnowice: 5.15; Meszno 5:20;
Piotrowice N. 5:25; Jasienica Górna 5:30. Niech Bóg nam błogosławi!
5. W Wielkim Poście nie będzie specjalnych spotkań dla bierzmowanych, w ramach tego proszę o
Waszą obecność na nabożeństwie Drogi Krzyżowej i w Niedzielę Gorzkich Żali. Wpis do
dzienniczka po nabożeństwa do uzyskania w zakrystii przez duszpasterza.
6. Termin naszych Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych przypadać będzie już w lutym za dwa
tygodnie od 24.02-27.02.2018 /od soboty do wtorku/. Już dziś proszę sobie ten czas ćwiczeń
rekolekcyjnych zaplanować, zarezerwować, by nas nie zabrakło.

7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i składane przy tym ofiary. W tym tygodniu proszę rodziny:
Meszno: Citak Monika, Kurnyta Małgorzata, Kosmal Renata
Jasienica Górna: Alina Bondar, Pawłowska Anna, Pawłowska Justyna

Zapowiedzi przedmałżeńskie:
1.Czuczman Paweł s. Stefana zam. Nysa i Twardowska Anna c. Marka zam. Meszno /II/
2. Stanosz Jarosław s. Jana zam. Nysa i Bondar Magdalena c. Janusza zam. Jasienica Górna /II/
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

