Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
28 luty 2016 roku
1. Trwa okres Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach
pasyjnych: DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1600, a dla młodzieży i dorosłych
w piątki o g.1730. GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715. Kazania pasyjne głosi ks.
Andrzej Sobaszek – kapelan szpitalny. W czasie Gorzkich Żali zbierana jest taca
przeznaczona na kwiaty do Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również składać
do skarbony pod chórem.
tym roku nie odbędą się Rekolekcje wielkopostne, ponieważ w maju będziemy
przeżywać rekolekcje z okazji peregrynacji figury Fatimskiej. Rekolekcje i zarazem
peregrynacja figury Fatimskiej, odbędą się od 8 do 11 maja. Natomiast w Wielkim Poście
odbędzie się dzień spowiedzi 21 marca, w poniedziałek.

2. W

3. Dzieci, które w tym roku przystąpią do I Spowiedzi i I Komunii Świętej, zapraszamy z
Rodzicami, dzisiaj, na Mszę Świętą z poświęceniem świec i spotkanie o godz. 1500.
Obecność jest konieczna.

4. Chętnych chłopców zapraszamy do grona ministrantów – zapisy u ks. Mariusza.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza

sobota
miesiąca. W czwartek po Mszy Świętej modlitwa o nowe, liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne oraz misyjne. W piątek od godz. 900 udamy się do naszych chorych.
Spowiedź Święta dla dzieci od godz. 1530 a dla młodzieży i dorosłych na adoracji od
godz. 1700. Adoracja NS z indywidualnym błogosławieństwem o godz. 19 00 w kaplicy
Miłosierdzia Bożego. W sobotę po Mszy św. o godz. 8 00 Adoracja NS, na którą zaprasza
KWC.

6. Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Świętej Adoracja NS,
a po Mszy o godz. 1230 – spotkanie grupy modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

7. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj po Mszy św. – zbiórka do puszek na misje w Afryce.
8. W związku z wycinką niektórych drzew na cmentarzu, zwracamy się z prośbą,

aby
opłacić w najbliższym terminie należności związane z dzierżawą miejsca na grób.
Zgodnie z prawem cmentarnym, grób, który nie zostanie opłacony, podlega likwidacji i
na tym miejscu można dokonać ponownego pochówku.

9. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy pogodnej niedzieli oraz spokoju i ładu w życiu codziennym.
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