OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 NIEDZIELA ZWYKŁA (11 lutego 2018)
1. Od dzisiejszej niedzieli (11.02) rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy, zwłaszcza popełnione w okresie karnawału. Polega
ono na całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed
Środą Popielcową. Adoracja potrwa w niedzielę (11.02) od godz. 13.30 do 20.00, a w poniedziałek
(12.02) i wtorek (13.02) od godz. 7.30 do 18.00.
2. Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
3. W Środę Popielcową (14.02) z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest
to dzień postu i wstrzemięźliwości. W tym dniu Msze św. będziemy odprawiać o godz. 7.00,
9.00, 16.30 i 18.00. Po każdej Eucharystii nastąpi obrzęd posypania głów popiołem. W tym
dniu zbieramy kolektę na biednych. Od Środy Popielcowej obchodzimy kwartalne dni modlitw
o ducha pokuty i Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zaś przyszła niedziela jest Niedzielą Trzeźwości. Kolekta tej niedzieli ma charakter jałmużny postnej.
4. Zwracamy uwagę, że w tym roku we wspomnienie św. Walentego przypada Środa Popielcowa,
która jest dniem ścisłego postu. Zakochanych, którzy chcą uroczyście świętować, prosimy o wybór innego dnia, np. wtorku 13.02.
5. Krąg Biblijny odbędzie się w czwartek (15.02) o godz. 18.45 w salce nr 2. Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębiać wiedzę religijną i rozwijać własną duchowość rozważając Pismo Św.
6. Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00 do 18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
7. Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych. W piątki
o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. W niedziele o godz. 16.15
zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
8. W lutym nie będzie obchodu chorych.
9. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podziękowania
dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą sobotę o godz.
7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie
ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby naszego kościoła - na prace
remontowe - kolejne witraże i renowację ławek w kościele górnym.

