OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 – 12 lutego A.D. 2017.
1.

Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory niedzielne.

2.

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

3.

Siostry Służebniczki zapraszają na Bal Karnawałowy członków Świetlicy Parafialnej, Rodziny bł. Edmunda oraz sympatyków w środę 8 lutego na godz. 16.00 do
klasztoru.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także
w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

8.

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.

9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. „Niepozorny, wycofany, staroświecki” – opowiadali sąsiedzi. „Nawiedzony fanatyk!” – orzekli gestapowcy.
„Mistrz” – nie mieli wątpliwości przychodzący do niego studenci, z których aż 11
zostało kapłanami. Od kogo uczył się młodziutki Wojtyła? Na czyje „sznurówki”
patrzył? | „Tego, kto staje w twoich drzwiach, nie pyta się, skąd przyszedł, jakie
jest jego wyznanie, ale czy cierpi!” – powtarzał ks. Alojzy Orione. Wychował tysiące sierot i upośledzonych dzieci na całym świecie, uratował życie imigrantom
z Polski. Powtarzał, że tylko miłość zbawi świat! | Organizowanie uroczystych
pochówków ulubionych zwierząt to skutek powolnej utraty wiary w „ciał zmartwychwstanie”.

10. 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.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

