OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na I Niedzielę Wielkiego Postu - 18.02.2018r.
1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. W tym roku kazania pasyjne głosi o.
Czesław Hensel. Kolekta z Gorzkich Żali przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. Za
każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy wiernym serdeczne „Bóg zapłać”
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać swoje ofiary na organizację Misji Świętych w
parafii. Za Waszą ofiarność na ten cel składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. We wtorek 20 lutego br. w godzinach od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
żywnościowe dla tych osób i rodzin naszej parafii, które nie odebrały ich w ubiegłym
tygodniu.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę o godz. 18.00
5. Dzieci przychodzą na swoją Mszę św. „szkolną” w czwartek 22 lutego br. o godz. 16.30. Po
niej spotkanie Grupy Dodatkowej w salce katechetycznej.
6. W piątek 23 lutego br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 17.00 odprawione zostanie
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za Zmarłych. Wypominki za Zmarłych
przyjmuje Kancelaria Parafialna.
7. Również w najbliższy piątek papież Franciszek zachęca wiernych na całym świecie do
modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym
Sudanie. W tej intencji odprawimy także Drogę Krzyżową o godz. 17.00
8. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
9. Przez cały Wielki Post zachęcamy wiernych do przynoszenia artykułów żywnościowych,
środków chemicznych i higieny osobistej, które przeznaczymy na świąteczną pomoc
biednym i potrzebującym. Dary można składać w Kancelarii Parafialnej.
10. Naszych Parafian i wiernych zachęcamy do duchowego przygotowania się do Misji
Świętych, które nasza parafia przeżywać będzie w dniach od 4 do 11 marca br. Po
wszystkich Mszach św. modlimy się o błogosławione owoce Misji w naszej parafii.
11. Parafian informujemy, że 1 marca br. nasza parafia przeżywać będzie wizytację kanoniczną
połączoną z udzieleniem młodzieży klas trzecich gimnazjum i dorosłym sakramentu
bierzmowania. Wizytację przeprowadzi ks. bp. Andrzej Iwanecki, który w tym dniu udzieli
sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii na Mszy św. o godz. 18.00, a po niej
spotka się z Radą Duszpasterską i przedstawicielami grup parafialnych.

