OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (18 lutego 2018)
1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Przy wyjściu z kościoła znajduje się
Parafialna Księga Trzeźwości. Prosimy o wpisywanie w niej swoich postanowień abstynenckich.
2. 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.
3. W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których można składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy itp. Żywność przekażemy biednym.
4. W każdy poniedziałek o godz. 18.00 Mszą św. rozpoczyna się spotkanie formacyjne Odnowy
w Duchu Świętym. Wszystkich, którzy pragną odnawiać swoje życie duchowe, zapraszamy po
Eucharystii na spotkania do salki nr 2.
5. W poniedziałek (19.02) w sali JP2, o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej (PRD).
6. W środę (21.02) o godz. 16.30 grupa nauczycieli zaprasza wszystkich chętnych do salki nr 2 na
spotkanie zatytułowane „Miejsca związane z życiem Jezusa”.
7. W czwartek (22.02), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków Żywego Różańca
oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie Żywego Różańca. Zaś
spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się w ostatni piątek miesiąca o godz. 18.45.
w sali nr. 2
8. Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie 20 minut przed każdą
Mszą św. oraz w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu w czwartki i soboty od godz. 17.00
do 18.00. Prosimy by nie odkładać spowiedzi św. na ostatnią chwilę, a zwłaszcza kiedy rozpocznie
się Msza św. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy Miłosierdzia Bożego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada w kaplicy Miłosierdzia Bożego. W konfesjonale tym spowiadamy również na
siedząco.
9. Chętnych do pełnienia posługi lektora zapraszamy na minikurs w kolejne soboty (24.02 oraz
03.03). Spotkania rozpoczną się w kościele o 9.30 i będą trwać 45 minut. Po potwierdzeniu predyspozycji uczestnicy będą mieć również ćwiczenia indywidualne w dogodnym terminie.
10. W przyszłą Niedzielę (25.02) przed kościołem będziemy zbierać ofiary materialne na pomoc dla
polskich misjonarzy (Fundusz Misyjny Ad Gentes). Wszystkim składamy Bóg zapłać za pomoc naszym misjonarzom.
11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszły sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj jako jałmużnę postną.

