OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 lutego – 5 marca A.D. 2017.
1.

Dziś rozpoczynają się Dni Eucharystyczne przed okresem Wielkiego Postu, czyli tzw.
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Dzisiaj wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie trwało od godziny 11:50 do Nieszporów o
godzinie 17:00, w poniedziałek od rannej do wieczornej Mszy św. (z przerwą od 11:00
do 14:00), a we wtorek od Mszy św. porannej do Mszy św. szkolnej (z przerwą od
11:00 do 14:00). Zachęcamy do znalezienia chwili czasu na przynajmniej krótką modlitwę przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Kto w tych dniach trwa
na adoracji przynajmniej przez pół godziny, może pod zwykłymi warunkami zyskać
odpust zupełny.

2.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na nieszpory eucharystyczne.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

W środę przypada Popielec. Tym samym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
W tym dniu obowiązuje nas wszystkich wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 60. roku życia – także post, czyli ograniczenie
ilości spożywanych pokarmów do jednego posiłku do syta. Post ścisły nie dotyczy osób
chorych.
Msze święte z posypaniem głów popiołem – o godz. 7:00, 10:00, 16:30, 18:00.

7.

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.

8.

W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w roku ubiegłym, codziennie o godzinie 15:00
będziemy się w kościele modlić 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.

9.

Na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy wszystkich jej członków
w środę po Mszy św. wieczornej na godzinę 19:00.

10.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do
przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach: w czwartek o
17:30 – Godzina Święta i Eucharystia za powołanych, w piątek o 7:00 Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę – o 8:00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

11.

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.

12.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową będziemy odprawiać 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.

13.

Próba przed uroczystością udzielenia sakramentu bierzmowania – w piątek o godzinie
19:00.

14.

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

15.

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

16.

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.
W Środę Popielcową kancelaria będzie nieczynna.

17.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Żył pasją, był w stanie wszystko położyć
na jednej szali. Porzucił karierę uniwersytecką, by jeździć z młodzieżą na oazy – ks.
Franciszek Blachnicki. |Wychowankowie oazy 30 lat po śmierci ks. Blachnickiego
wspominają swoje zetknięcie z Ruchem Światło-Życie. | Gdy się zorientowała, jak bardzo została oszukana, i chciała odwołać kłamliwe zeznania, było już za późno. Lawina
ruszyła i w majestacie prawa zabito 58 mln dzieci. Żyła z tym piętnem do końca. Zmarła kobieta, której kłamstwo doprowadziło do legalizacji aborcji w całych Stanach Zjednoczonych.

18.

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.

19.

W środę przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla naszych misjonarzy w Togo.
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

