OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 – 25 lutego 2018
1.

Witamy serdecznie w naszej parafii ks. diakona Ireneusza Gierczyckiego. Ks. Ireneusz
w maju ma przyjąć święcenia prezbiteratu. W naszej parafii przebywa na praktyce duszpasterskiej, co oznacza, że będzie nam służył pomocą duszpasterską w posłudze parafialnej: odprawianiu nabożeństw, głoszeniu kazań, katechizacji. Polecamy jego i jego posługę Waszej modlitwie.

2.

Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty, dobrych postanowień mających nam pomóc
w pozbyciu się wad i pomnożeniu dobra. Jedną z tradycyjnych form pokuty podejmowanych w tym okresie jest abstynencja od napojów alkoholowych. Spróbujmy podjąć taką
formę umartwienia, jeżeli nawet nie za siebie, to za tych, którzy sami z problemem alkoholowym już sobie nie radzą.

3.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki o godz. 17:15. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz.
17:00.
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. Zalecki
z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.

4.

W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w roku ubiegłym, codziennie (w dni powszednie)
o godzinie 15:00 modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wszyscy, którym tylko
czas pozwala, są do tej pięknej modlitwy zaproszeni. Jest to jeden ze sposobów na
owocne przeżycie tego ważnego czasu.

5.

W poniedziałek po mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego.

6.

We wtorek na 16:30 zapraszamy na Mszę św. szkolną dzieci szkoły podstawowej.

7.

Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem (kl. 7) spotykają się we wtorek na Mszy
św. szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoją katechezę w domu katechetycznym.

8.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek o godzinie 19:00
w domu katechetycznym.

9.

We środę o godzinie 18:00 ks. Konrad odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji swoich
urodzin. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.

10. W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
11. W przyszłą niedzielę na godzinę 11:00 zapraszamy serdecznie na Mszę św. w intencji ro-

dzin naszej parafii.
12. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także w sobotę

od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
13. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
Do czasu przyjścia nowego ks. wikarego kancelaria w środy będzie nieczynna.

14. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Ojciec Pio niepokoi. Jego wiara

i pobożność są tak żarliwe, pełne pasji, że muszą być wyrzutem sumienia dla letnich serc
i letniego Kościoła. W tym roku mija 50 lat od jego śmierci i 100 lat od stygmatyzacji. Tegoroczne rekolekcje na łamach GN proponujemy przeżyć razem z mistykiem
z Pietrelciny. | Na kazaniu prymicyjnym usłyszał życzenie, aby był dobrym spowiednikiem. Spełniło się z naddatkiem. Posługa w konfesjonale była głównym rysem apostolstwa o. Pio. Czytał w sercach, bywał surowy, walczył o każdą duszę. | O powodach
ostrych reakcji Żydów na ustawę zabraniającą oskarżania Polski o udział w Holocauście
i perspektywach pojednania mówi Michael Schudrich.
15. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
16. W przyszłą niedzielę po mszach świętych – zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci

w Afryce. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

