OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Wielkiego Postu – Laetare – 11.03.2018r.
1. Dziś w naszej parafii kończą się Misje Święte. Naszych Parafian i Wiernych serdecznie
zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00 połączoną z procesją do Krzyża Misyjnego, Adoracją
Krzyża i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie Misji Świętych.
2. W poniedziałek 12 marca br. o godz. 19.00 w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
„młodzieżowa”, dla uczniów klas VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum, a także
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Okazja do spowiedzi dla młodzieży przed Mszą św. o
godz. 18.30.
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś wyjątkowo o godz. 17.00. Kolekta z Gorzkich Żali
przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. Za każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy
wiernym serdeczne „Bóg zapłać”.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 14 marca br. o godz. 18.00.
5. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 15 marca br. o godz. 16.30. Po
Mszy św. spotkanie Grupy Dodatkowej w salce katechetycznej.
6. Również w czwartek 15 marca br. o godz. 19.00 w kościele odprawiona zostanie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie.
7. W piątek 16 marca br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o 17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z
wypominkami za Zmarłych. Wypominki przyjmuje Kancelaria Parafialna.
8. W przyszłą niedzielę 18 marca br. młodzież naszej parafii organizuje akcję pod hasłem
„Niedziela z dobrą książką”. W tym dniu wierni będą mogli sobie nabyć Pismo Święte oraz
ciekawe książki o tematyce religijnej jako wartościową lekturę na czas wielkopostny i
świąteczny.
9. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we wtorek 20 marca br. w
kościele o godz. 18.30.
10. W Kancelarii Parafialnej można już odbierać świecę, przybranie, okapnik i książeczkę do
nabożeństwa dla dzieci pierwszokomunijnych oraz uiszczać opłatę za organizację
uroczystości komunijnych.
11. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na Msze św. ku czci św. Józefa w intencjach
poleconych odprawiane przez cały miesiąc marzec.
12. Naszych Parafian i Wiernych zachęcamy do przynoszenia w czasie Wielkiego Postu do
Kancelarii Parafialnej darów żywnościowych oraz środków chemicznych i higieny osobistej
dla biednych i potrzebujących naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że nasz parafialny
„Caritas” będzie wydawał bony na miesiąc marzec i paczki żywnościowe tylko przed
świętami wielkanocnymi tj. w Wielki Wtorek tj. 27marca br. w godz. od 9.00 do 12.00

