OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 – 14 kwietnia, AD 2019
1.

Przeżywamy nasze wielkopostne rekolekcje. To już czwarta (ostatnia) niedziela. Zachęcamy do podjęcia zadań zaproponowanych na ten tydzień –
nawet jeżeli ktoś dotychczas nie zdążył. Karteczki można sobie zabrać przy
wyjściu z kościoła.

2.

Zapraszamy do włączenia się w nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym odprawiamy w niedziele o godzinie 17:00; Drogę
Krzyżową – w piątki o 17:15 (zalecki za zmarłych można składać w zakrystii
lub w kancelarii); natomiast codziennie w dni powszednie o godzinie 15:00
zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3.

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

4.

Kandydaci do bierzmowania 2. roku formacji spotykają się we wtorek na
Mszy św. szkolnej o 16:30 tutaj, w kościele, a następnie mają katechezę
w domu katechetycznym.

5.

Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy na spotkanie do
domu katechetycznego we wtorek po Mszy św. wieczornej.

6.

W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną. Będą to odwiedziny świąteczne. Prosimy, aby chorych zgłosić
w zakrystii.

7.

W sobotę o 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka przedchrzcielna.

8.

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

9.

W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

10. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią,

a także w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
11. W nowym numerze „Gościa Niedzielnego”: Horyzont wieczności. 25 lat po

ludobójstwie w Rwandzie o objawieniach Matki Słowa w Kibeho i pojednaniu. | Dziadki i dziatki. Jak połączyć dwa tak różne światy młodych i starych?| Pokrzyżowana droga życiowa. Wziąć krzyż i iść za Jezusem oznacza
nie pchać się w kłopoty, ale z nich wychodzić. | Zachęcamy do lektury!

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. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
14. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00.
15. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

