OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
10 marca 2019r.

1.

Serdecznie
wielkopostnych:

zapraszamy

do

uczestnictwa

w

nabożeństwach

• DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1630;
• DROGA KRZYŻOWA dla wszystkich wiernych w piątki o g.1730;
• GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715 wraz z kazaniem pasyjnym.

2.

W czasie Gorzkich Żali będzie zbierana taca. Zebrane ofiary będą
przeznaczone na kwiaty do Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również
składać do skarbony pod chórem. Do drugiej skarbony składamy ofiary dla
potrzebujących jako Jałmużnę Wielkopostną.

3.

Można uzyskać odpusty zupełne – za każdorazowy udział w nabożeństwie
Gorzkich Żali oraz za każde odprawienie Drogi Krzyżowej z przechodzeniem
do kolejnych stacji pod zwykłymi warunkami.

4.

Dzieci, które w tym roku mają przystąpić do pierwszej Spowiedzi i
Komunii Świętej mają odbiór strojów liturgicznych w najbliższą sobotę
16 marca o g. 900 – dziewczynki i o g. 1000 – chłopcy, a w niedzielę 17 marca
o g. 1600 zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie. Obecność obowiązkowa.

5.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii 22 marca o g.
00

19 .

6.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za 4 tygodnie, w
niedzielę 7 kwietnia.

7.

Kończy się sezon grzewczy. Przyjdą jednak rachunki za gaz. Ponawiamy
prośbę o pomoc w postaci ofiar przeznaczonych na ogrzewanie. „Bóg zapłać”
za każdą ofiarę. Dzisiaj druga niedziela miesiąca - „niedziela gospodarcza”.
Wielkie „Bóg zapłać” za dodatkowe ofiary na dzisiejszą tacę.

8.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny. W
zakrystii są do nabycia paschaliki (duże – 10 zł, a małe – 5 zł) oraz ozdobne
świece w kształcie jajka po 10 zł.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za wszelkie ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień i mocy
Bożej w podjętych postanowieniach Wielkopostnych.

Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz .………………

