OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 stycznia – 5 lutego A.D. 2017.
1.

Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory niedzielne.

2.

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

3.

Dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

4.

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

5.

W czwartek – święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej Gromnicznej.
W tym dniu w sposób szczególny modlimy się w intencji osób konsekrowanych.

6.

W piątek – wspomnienie św. Błażeja, patrona w chorobach gardła. Po mszach
świętych będziemy udzielać błogosławieństwa ku jego czci.

7.

W czwartek o 20:00 w domu katechetycznym zostanie odprawiona Eucharystia
w intencji Szkoły Nowej Ewangelizacji; o 19:00 – czas na wspólną modlitwę i
przygotowanie liturgii.

8.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do przyjęcia sakramentów świętych.

9.

W sobotę od godziny 9:00 – odwiedziny chorych i starszych Parafian. Prosimy,
aby chorych zgłosić w zakrystii.

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:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
12. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Na jednym z plakatów „Solidarno-

ści” widniał napis: „Aby Polska była Polską, 2 + 2 musi być zawsze 4”. Brzmiało
dziwacznie, ale było to wyzwanie rzucone kulturze komunistycznego kłamstwa,
w którym pogrążone było życie społeczne. | Czy chrześcijanie skończą w rezerwacie.| Kształt nowej szkoły podstawowej, liceum i szkół branżowych teraz właśnie się rozstrzyga. Nikt nie zyska na porażce tej reformy.
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. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. W czwartek, w święto Ofiarowania

Pańskiego, po Mszach świętych – zbiórka na siostry klauzurowe.

