OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 – 19 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 o godzinie
15:00.
W tym tygodniu, od czwartku, w ramach nowenny przed uroczystością Zwiastowania Pańskiego w czasie Koronki będziemy modlić się o to, aby wszystkie
poczęte dzieci mogły się urodzić. Będzie też możliwość podjęcia kolejnej Duchowej Adopcji poczętego dziecka.

2.

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

3.

Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w tym tygodniu wyjątkowo we wtorek
po Mszy św. wieczornej.

4.

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

5.

Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek na
Mszy św. szkolnej, a następnie mają spotkanie w domu katechetycznym.

6.

Młodzi bierzmowani w miniony wtorek mają swoje spotkanie we wtorek
o 19:00. Serdecznie zapraszamy.

7.

Msza św. do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej Parafii zostanie odprawiona w piątek o godzinie 18:00.

8.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odprawimy za dwa tygodnie, od 26 do 29
marca. Przewodniczyć im będzie ks. Henryk Bardosz, duszpasterz osób niepełnosprawnych. Będą to jednocześnie rekolekcja parafialne szkolne. Już dzisiaj
bardzo prosimy, aby zarezerwować sobie w tych dniach czas, byśmy mogli razem, owocnie przeżyć ten czas wewnętrznej odnowy. Plan już jest udostępniony w gablotkach, w gazetce i na stronie internetowej.

9.

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

10. 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.

11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Wizja piekła ukazana w Fatimie
przypomina, że grzech ma tragiczne konsekwencje. Aby zacząć pokutować,
trzeba wpierw uznać prawdę o grzechu.| Dieta albo post? Różnica między postem i dietą dotyczy motywacji i odniesienia. | Dlaczego Bóg wybrał wioskę, która nosi imię ukochanej córki Mahometa? Dlaczego Maryja jest jedyną kobietą
wymienioną w Koranie z imienia?
12. 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.
13. Po Mszach świętych będzie można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach.
14. Dziś po Mszach świętych, zgodnie z instrukcją Episkopatu – zbiórka do puszek
na pomoc dzieciom w Afryce. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

