OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 – 18 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 na 16:30 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną.

3.

Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem (kl. 6 i 7) spotykają się we wtorek
na Mszy św. szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoja katechezę w domu katechetycznym.

4.

Dzieci Maryi (i wszystkie chętne do tej grupy dziewczęta) zapraszamy na spotkanie we worek po Mszy św. szkolnej.

5.

We wtorek przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie
Msza św. w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski.

6.

Młodzi, którzy w środę przyjęli sakrament bierzmowania, spotykają się we wtorek o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.

7.

Od przyszłej niedzieli będziemy przeżywać nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Przewodniczyć im będzie ks. Paweł Łukaszyk z par. pw. Świętej Rodziny z
Bobrka. Plan rekolekcji jest w gablotkach, gazetce i na stronie internetowej naszej parafii. Bardzo prosimy, aby już dziś zaplanować sobie ten czas na bliższe
spotkanie z Panem Jezusem.

8.

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w poniedziałek,
26 marca o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.

9.

W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

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

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

- czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
We wtorek, z racji wyjazdu, kancelaria będzie nieczynna.

12. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. O niedzieli wolnej od handlu i wy-

zwaniach, które się z nią wiążą. | Ograniczając handel w niedzielę, robimy krok w
stronę dojrzałej cywilizacji. Niezależnie od tego, co mówią na ten temat najbardziej profesjonalne tabelki i wykresy sceptyków. | Ponad tysiąc przypadków polskich księży ratujących Żydów jest jedną z najmniej znanych kart II wojny światowej.
13. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu po-

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

roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie
dzieci w szkołach.
15. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

