OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7 kwietnia 2019r.

1.

Wspólnotę Modlitewną zapraszamy dzisiaj na spotkanie w Kaplicy
Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o g. 1230.

2. Dziś

rozpoczynamy nasze Rekolekcje Parafialne, które zakończą się
10 kwietnia. Msze Św. z naukami rekolekcyjnymi dzisiaj na każdej
Mszy Św., a w dni powszednie o g. 900 i o g. 1800. Spowiedź w środę 10
kwietnia, w dniu zakończenia rekolekcji, od g. 830 do 900 i od g. 1700 do 1800.
Rekolekcje głosi Ks. Mariusz Zakrzewski SAC z Ołtarzewa. Taca na
zakończenie rekolekcji w środę, przeznaczona będzie na potrzeby
apostolskie Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Zróbmy wszystko, by nie
przegapić tego świętego czasu.

3. 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.

4. Obowiązkowe

spotkanie dla klas VIII SP i klas III Gim., a więc
kandydatów, którzy mają przyjąć sakrament Bierzmowania w tym roku,
odbędzie się 13 kwietnia w sobotę o g. 1730. Kandydaci, którzy nie
przynieśli świadectwa Chrztu Św. są zobowiązani do dostarczenia
świadectwa najpóźniej na spotkanie.

5. W

przyszłą niedzielę przed Mszą Św. O g. 1115 oraz po tej Mszy Św.
Dzieci z naszej szkoły podstawowej będą zbierać datki na Wałbrzyskie
Hospicjum. Możemy złożyć datek w ramach naszej Jałmużny
Wielkopostnej.

6.

Za tydzień w niedzielę 14 kwietnia po Mszy Św. o g. 18 00 zapraszamy na
Wieczór Uwielbienia.

7. Zachęcamy

do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny.
Pod chórem jest też czasopismo Dobre Nowiny za dobrowolną ofiarę. W
zakrystii są do nabycia paschaliki małe w cenie 5 zł i duże po 10 zł . Są też
do nabycia ozdobne świece w kształcie jajka po 10 zł.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za wszelkie ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy radykalnego odnowienia więzi z Panem Bogiem
przez Rekolekcje Wielkopostne i przez Sakrament Pokuty.

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

