O G Ł O S ZE N I A D U S ZPA S T E R S K I E
I Niedziela Wielkiego Postu
5.03.2017
W dzisiejszą niedzielę:
1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu.
2. Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca o godz. 7:30, po Mszy
spotkanie.
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 14:00.
W tym tygodniu:
1. Zapraszamy na Krąg biblijny w środę po wieczornej Mszy Św., ok. godz.
18:30.
2. W czwartek Po Mszy o 18:00 litania do św. Jana Pawła II i uczczenie relikwii.
3. Zapraszamy na Drogi Krzyżowe w piątki Wielkiego Postu. Dla dzieci o godz.
17:00, dla dorosłych i młodzieży o 17:30.
4. Nowenna do Chrystusa Ukrzyżowanego w piątek po wieczornej Mszy.
Intencje (prośby i dziękczynienia) można składać do skarbony w kruchcie
kościoła.
5. Krąg biblijny dla młodzieży w piątek o 19:30 na salkach.
6. W sobotę drugie katechezy przedmałżeńskie w naszym kościele o godz.
16:00.
W przyszłą niedzielę:
1. Przypada druga niedziela miesiąca. Po Msza panie z PZ Caritas będą zbierały
ofiary na potrzebujących naszych parafian.
Pozostałe ogłoszenia:
1. Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 22-23 kwietnia br. Koszt
przejazdu i nocleg 100 zł. Zgłoszenia w biurze parafialnym do następnego
poniedziałku tj. do 13 marca. Liczba miejsc ograniczona.
2. Koperty na Daninę Diecezjalną można zabrać przy wyjściu głównym z
kościoła lub u ministrantów z prasą katolicką przed kościołem.
3. Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od III niedzieli
Wielkiego Postu, czyli od 18 marca. Wielkopostne ćwiczenia duchowe
poprowadzi ks. Sławomir Maizner - Pallotyn. Będą one nawiązywały do
setnej rocznicy objawień fatimskich i hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i
głoście”.
4. W każdy piątek jest możliwość spowiedzi od rana do wieczora w Kolegiacie.
5. Przed kościołem można się zaopatrzyć w prasę katolicka: „Przewodnik
Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki”, „Gość niedzielny” i „Miłujcie się”.
6. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary na potrzeby naszej parafii.

