OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 – 12 marca A.D. 2017.
1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 17:00.
Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 17:15. (Zalecki za zmarłych można składać
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.)
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie w dni powszednie godzinie 15:00.
2. 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.
3. Dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.
4. Próba przed uroczystością udzielenia sakramentu bierzmowania –
w poniedziałek o godzinie 19:00.
5. We wtorek o godzinie 18:00 młodzi naszej parafii oraz parafii pw. Świętej Rodziny w Bobrku przyjmą w naszej świątyni sakrament bierzmowania. Prośmy Ducha
Świętego o wypełnienie Bożą mocą ich życia wiary.
6. W środę o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji wszystkich kobiet naszej Parafii z okazji Dnia Kobiet.
7. Nasze siostry zapraszają na doroczną adorację Najświętszego Sakramentu, która zostanie odprawiona w klasztornej kaplicy w nocy ze środy na czwartek. Początek, w środę, po mszy św. wieczornej – o godzinie 19:00; zakończenie –
w czwartek Mszą św. o godz. 6:30.
8. Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się
w czwartek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.
9. W sobotę o 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka przedchrzcielna.
10. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się rejonowy Dzień Wspólnoty
Ruchu Światło-Życie. O godzinie 15:45 zostanie odprawiona Eucharystia, w którą
mogą się włączyć wszyscy chętni.
11. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także
w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
12. 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.

13. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. O poście, który jest potrzebny
człowiekowi, a nie Bogu; | O debacie wokół adhortacji „Amoris laetitia”
i wierności nauczaniu Jana Pawła II; | O przyczynach czarnych protestów i ich realnych alternatywach.
14. 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.
15. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Za tydzień po Mszach świętych, zgodnie z poleceniem Episkopatu, zbiórka na pomoc dzieciom w Afryce.

