OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
24 marca 2019r.

1.

Zapraszamy dzisiaj na Wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się adoracją
NS po Mszy Św. Wieczornej.

2. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych:
• DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1630, dla wszystkich wiernych w
piątek o g.1730.
• GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715 wraz z kazaniem pasyjnym.
W czasie Gorzkich Żali jest 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. Jutro,

25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
święto patronalne naszego zgromadzenia. Zapraszamy na Mszę Św. o g. 800 lub
o 1800.

4.

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 zapraszają rodziców z
dziećmi na Dzień Otwarty do szkoły jutro 25 marca od g. 9 00 do 1100 oraz od g.
1600 do g. 1730.

5.

Za 2 tygodnie 7 kwietnia rozpoczynają się nasze Rekolekcje Parafialne, które
zakończą się 10 kwietnia. Msze z naukami rekolekcyjnymi o g. 9 00 i o 1800.
Zarezerwujmy sobie czas już teraz i zróbmy wszystko, aby nie przegapić tego
świętego czasu.

6.

Kończy się sezon grzewczy. Jest jednak do zapłacenia rachunek za gaz w
wysokości 5614 zł. Ponawiamy więc prośbę o pomoc w postaci ofiar
przeznaczonych na ogrzewanie. „Bóg zapłać” za każdą ofiarę.

7. Dzisiaj

po każdej Mszy Św. zbiórka do puszek na działalność misyjną

Kościoła.

8. Zachęcamy

do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny. W
zakrystii są do nabycia paschaliki w cenie 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 Bożej
siły na drodze nieustannego nawracania się ku Bogu.
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