OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 – 26 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, 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, w uroczystość św. Józefa (przeniesiona na jutro ze względu na
dzisiejszą niedzielę), Róże Różańcowe zapraszają do włączenia się w modlitwę
różańcową w intencji mężów i ojców – o godzinie 6:25 i 17:25.

3.

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

4.

Młodzi 2. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek na
Mszy św. szkolnej, a następnie mają spotkanie w domu katechetycznym.

5.

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

6.

W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest ona również
obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Modlimy się w tym dniu szczególnie
w intencji obrony życia ludzkiego. W czasie Eucharystii o godzinie 8:00 chętni
będą mogli złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli
codziennej. dziewięciomiesięcznej modlitwy za konkretne dziecko już poczęte,
aby mogło się urodzić. Deklaracje przystąpienia do tego pięknego dzieła są wyłożone pod chórem.

7.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odprawimy za tydzień, od 26 do 29 marca. Przewodniczyć im będzie ks. Henryk Bardosz, duszpasterz osób niepełnosprawnych. Będą to jednocześnie rekolekcje parafialne i 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.

8.

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

9.

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.
10.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Ty też masz szansę włączyć się w
obronę normalnej rodziny. Specjalny formularz, na którym możesz złożyć podpis, dołączony jest do tego numeru „Gościa Niedzielnego”. Nie zgadzamy się,
aby instytucje Unii Europejskiej narzucały nam uznanie związków tej samej płci
za „małżeństwa”. | Nie mieli prawa wyjść z tego cało. Nawet jeśli jakimś cudem
nie zmiótłby ich gnający z prędkością 1500 km/h atomowy podmuch i nie spaliła fala ognia, powinni byli umrzeć wskutek promieniowania. Przeżyliśmy nuklearne piekło dzięki Maryi.

11. 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.
12. Po Mszach świętych można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak
co roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie
dzieci w szkołach.
13. Za tydzień po Mszach świętych odbędzie się zbiórka Caritas na pomoc świąteczną dla najbiedniejszych mieszkańców naszej parafii. Bóg zapłać
za wszystkie składane ofiary.

