Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 30 kwietnia 2017.
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.

2.

Jutro, w poniedziałek 24 kwietnia o godz. 17:00 zapraszamy do domu katechetycznego naszej parafii na spotkanie z dzielnicowymi z terenu Karbia. Spotkanie jest
skierowane przede wszystkim do osób starszych, jego tematem będą przestępstwa
popełniane na szkodę osób starszych. Zostanie omówiony sposób działania sprawców, oraz sposób postępowania w sytuacji kryzysowej w celu niedopuszczenia do
takich zdarzeń. Spotkanie będzie miało również formę dyskusji, będzie możliwość
rozmowy z dzielnicowymi oraz zadawania pytań.

3.

Dzieci szkolne 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 swoją katechezę w domu katechetycznym.

5.

We wtorek przypada święto św. Marka, Apostoła i Ewangelisty. Zapraszamy z tej
okazji na nabożeństwo błagalne o urodzaje ziemskie – o godzinie 17:00 przy krzyżu
przy ul. św. Marka i Tomasza.

6.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego
Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.

7.

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.

8.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Boże Miłosierdzie. Czasem jest jak
uderzenie pioruna, innym razem działa łagodnie. Ale zawsze skutecznie... | Spodziewamy się kolejnych zamachów. Jesteśmy gotowi na męczeństwo – mówi koptyjski biskup Kyrillos William. W Egipcie w czasie liturgii Niedzieli Palmowej zginęło 47
chrześcijan, a 126 zostało rannych. | Kiedyś tańczyli breakdance i jeździli na deskorolkach. Dziś jeżdżą po świecie z filmami o ludzkich dramatach, w które wkracza żywy Bóg. Opowiadają bez obciachu o swej wierze. Bracia Maciej i Tadeusz mówią, jak
jest.

9.

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.

10.

Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę na pomoc naszym braciom – chrześcijanom w Syrii. Za tydzień po Mszach św. – zbiórka na potrzeby Caritas Diecezjalnej. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

