OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 – 11 marca 2018
1.

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.
Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszamy w dni powszednie o godzinie
15:00.

2.

We wtorek nie będzie spotkania dla 1. roku formacji przed bierzmowaniem – zostaje przeniesione na wtorek, 13 marca.

3.

Dzieci Maryi (i wszystkie chętne do tej grupy dziewczęta) zapraszamy na spotkanie
we worek o godzinie 17:15.

4.

W środę o godzinie 18:00 młodzi naszej parafii oraz parafii pw. Świętej Rodziny
w Bobrku przyjmą w bobreckim kościele sakrament bierzmowania. Prośmy Ducha
Świętego o wypełnienie Bożą mocą ich życia wiary.

5.

W tym tygodniu będą miały miejsce rekolekcje szkolne. Bardzo prosimy rodziców,
żeby przypomnieli dzieciom o tych spotkaniach:
- w środę i czwartek o godzinie 9:30 – kl. 1-6; o godzinie 11:30 – kl. 7 (podst.) i 2- 3
(gimn.).
- w piątek o godzinie 9:30 Eucharystia – kl. 1-6; o godzinie 11:00 kl. 7 (podst.) i 2- 3
(gimn.).

6.

Ze względu na rekolekcje we wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej.

7.

W czwartek o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji wszystkich kobiet naszej Parafii z okazji Dnia Kobiet.

8.

Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się
w czwartek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

9.

W piątek oraz w sobotę przed 4. Niedzielą Wielkiego Postu będziemy przeżywać po
raz kolejny inicjatywę Papieża Franciszka „24 godziny dla Pana”. Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, które
w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Boga, aby nadać
sens własnemu życiu.
Od piątku przez całą dobę otwarty będzie kościół pw. Trójcy Świętej w Bytomiu.
Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu i dyżuru spowiedników w konfesjonałach w piątek 9 marca od 19:00. Zakończenie w sobotę 10 marca o 17:00. Nasza parafia zaproszona jest w sposób szczególny w sobotę od 12:00 do 13:00.

10. W sobotę o 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka przedchrzcielna.

11. Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 18 do 21 marca.

Bardzo prosimy, aby już zaplanować sobie ten czas na bliższe spotkanie z Panem
Jezusem.
12. W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramen-

tu.
13. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także

w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
14. 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.
15. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Dzisiaj bardziej ceni się ironię

i chłodny dystans niż patos i współodczuwanie. A jednak ciągłe praktykowanie
„Gorzkich żalów” świadczy o głębokiej tęsknocie za tym, by w przeżywanie męki
Chrystusa zaangażować się całym sobą. | Kim są tercjarze zakonni i skąd się wzięli?
| O metafizyce, Kieślowskim i szatanie, który nie ma ostatniego słowa, opowiada
Krzysztof Zanussi.
16. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu poma-

gali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
17. Po Mszach świętych można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co

roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci
w szkołach.
18. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na remont Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci

Niepełnosprawnych w Rusinowicach. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

