OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na I Niedzielę Wielkiego Postu 01.03.2020r.
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. Kolekta z Gorzkich
Żali przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. W tym roku kazania pasyjne głosi o.
Wojciech Mojecki.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 4 marca br. o godz. 18.00.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca marca. Z tej okazji w
czwartek po Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań.
4. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 5 marca br. o godz. 16.30. Okazja
do spowiedzi dla nich przed Mszą św. od godz. 16.00. Po Mszy św. „szkolnej” spotkanie Grupy
Dodatkowej w salce katechetycznej.
5. Również w czwartek Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza o godz. 19.00 na nabożeństwo
uwielbienia
6. W piątek 6 marca br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 17.00 zostanie odprawione
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za Zmarłych. Wypominki przyjmuje Kancelaria
Parafialna.
7. W sobotę 7 marca br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP w intencji Róż Różańcowych.
8. Również w sobotę odwiedzimy chorych, których prosimy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
9. W II Niedzielę Wielkiego Postu tj. 8 marca przypada Dzień Kobiet. Z tej okazji nasze panie
zapraszamy na uroczystą Mszą św. o godz. 9.30 w ich intencji.
10. Również w przyszłą niedzielę w westibulum naszego kościoła przeprowadzona zostanie
zbiórka ofiar na Pomoc Dzieciom Afryki. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski.
11. Wiernych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej odprawianych w
piątki o godz. 8.30 i 17.00 oraz w Gorzkich Żalach odprawianych w niedziele o godz. 16.00
12. W miesiącu marcu odprawiać będziemy w naszym kościele Msze św. polecone ku czci św.
Józefa. Intencje przyjmuje Kancelaria Parafialna.
13. Przez cały Wielki Post do Kancelarii Parafialnej będzie można przynosić artykuły spożywcze,
środki chemiczne i higieny osobistej, które trafią do świątecznych paczek dla ludzi i rodzin
biednych. Będzie też można złożyć ofiarę pieniężną na ten cel do specjalnej skarbonki
znajdującej się w Kancelarii Parafialnej.
14. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych mogą od 2 marca br. odbierać w Kancelarii Parafialnej
świecę, stroik i książeczkę do nabożeństwa oraz uiścić opłatę za organizację uroczystości
komunijnych.
15. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć „Informator
Parafialny”, prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny oraz różne
dewocjonalia.
16. Naszych Parafian i Wiernych informujemy, że szkolne rekolekcje wielkopostne dla uczniów
Szkół Podstawowych nr 8 i 14 odbędą się w dniach od 25 do 27 marca br., natomiast rekolekcje
wielkopostne dla dorosłych przeprowadzone zostaną w dniach od 26 do 29 marca br. tj. od
czwartku do V Niedzieli Wielkiego Postu. Naszych Parafian i Wiernych prosimy, aby tak sobie
zaplanowali czas, by mogli licznie wziąć udział w ćwiczeniach duchowych. W tym roku
rekolekcje w naszej parafii wygłosi o. Tadeusz Janowiak karmelita

