OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 marca – 2 kwietnia A.D. 2017.
1.

Dziś rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje. Serdecznie witamy pośród nas ks.
Henryka Bardosza, duszpasterza osób niepełnosprawnych, który będzie nas w
tych ćwiczeniach prowadził. Prośmy Ducha Świętego o szczególne prowadzenie
i światło dla ks. Henryka i dla nas wszystkich, żebyśmy ten czas odnowy mogli
przeżyć jak najowocniej.

2.

Dziś na wszystkich Mszach świętych nauki rekolekcyjne.
W poniedziałek, wtorek i środę: Msze święte o godzinie 7:30 (uwaga: ZMIANA
GODZINY!) i 18:00. Po tych Mszach świętych zapraszamy do wysłuchania nauk
rekolekcyjnych.
Oprócz tego w poniedziałek i środę o 15:00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość sakramentu pokuty do
godziny 17:45.
Nauki stanowe:
- niedziela (dziś), 19:30 – dla mężczyzn;
- poniedziałek, 19:30 – dla kobiet;
- wtorek, 19:30 – dla młodzieży, począwszy od 3. klasy gimnazjum.
We wtorek o godzinie 15:00 – Eucharystia w intencji chorych i starszych parafian połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych.

3.

W środę, na zakończenie rekolekcji, ok. godziny 19:00 odprawimy Drogę Krzyżową na ulicach Karbia.

4.

W tym samym czasie będą miały także miejsce rekolekcje szkolne. Bardzo prosimy rodziców, żeby przypomnieli dzieciom o tych spotkaniach:
- w poniedziałek i wtorek o godzinie 9:30 – klasy 4-6;
- w poniedziałek i wtorek o godzinie 11:00 – klasy 0-3;
- w poniedziałek i wtorek o godzinie 12:00 – gimnazjum.
- w środę o godzinie 9:30 Eucharystia dla szkoły podstawowej, a o godzinie
11:00 Eucharystia dla gimnazjum.

5.

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.

6.

Młodzi bierzmowani w tym roku mają swoje spotkanie we wtorek o 19:30. Serdecznie zapraszamy.

7.

W 1. sobotę miesiąca o 8:00 – Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej z nabożeństwem do niepokalanego Serca Maryi.

8.

W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą
sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

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:
- czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
We wtorek i środę, z powodu rekolekcji kancelaria będzie nieczynna.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Dobry łotr, dobrym łotrem, ale
pan nie znał mojego sąsiada! Czy Miłosierdzie Boże ma jakieś granice? | Dlaczego jogi nie da się pogodzić z chrześcijaństwem? |Większość chrześcijańskich
mówców zgodnie przyznaje, że w życiu ostatni nawraca się portfel. W Piśmie
Świętym ok. 2350 wersetów dotyczy sfery finansowej – to kilkukrotnie więcej
niż o modlitwie.
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 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 odbędzie się zbiórka Caritas na pomoc świąteczną dla
najbiedniejszych mieszkańców naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie składane
ofiary.

