O G Ł O S ZE N I A D U S ZPA S T E R S K I E
III Niedziela Wielkiego Postu
19.03.2017
W dzisiejszą niedzielę:
1. Początek REKOLEKCJI PARAFIALNYCH, które poprowadzi ksiądz Sławomir
Maizner – Pallotyn. Tematem rekolekcji będzie treść objawień w Fatimie i temat roku
duszpasterskiego – „Idźcie i głoście”. Nauki rekolekcyjne dzisiaj na wszystkich
Mszach i w poniedziałek oraz wtorek o godz.: 7:30; 15:30 i 18:00. We wtorek Msza o
godz. 15:30 z sakramentem chorych. Po Mszy spotkanie na salce przy kawie i
domowych wypiekach. Pomóżmy chorym i starszym w dotarciu do naszego kościoła.
Spowiedź w czasie rekolekcji pół godziny przed każdą Msza.
2. Dzisiaj też trzecia niedziela miesiąca. W naszym kościele składka remontowa.
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 14:00.

W tym tygodniu:
1. W poniedziałek uroczystość św. Józefa. Odpust w parafii św. Józefa o godz. 18:00.
2. Spotkania z kandydatami do bierzmowania z klas III Gimnazujm, grupy C i D w poniedziałek
o godz. 19:00.
3. Spotkanie grupy „Radia Maryja w Kolegiacie we wtorek. O godz. 16:00 różaniec, o 16:30
Msza Św., po Mszy spotkanie na Sali parafialnej.
4. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: godz. 17:00 (dzieci), 17:30 (dorośli) i
19:30 (młodzież, wszystkie trzy roczniki do bierzmowania; po Drodze Krzyżowej będą mieli
jeszcze krótkie spotkanie młodzi z klasy II Gimnazjum). O godz. 18:00 Msza z nowenną do
Chrystusa Ukrzyżowanego.
5. W sobotę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu będziemy się szczególnie modlili
w intencji ks. abp-a Stanisława Gądeckiego z racji jego 25. rocznicy sakry biskupiej. Tego też
dnia zapraszamy na dodatkową Mszę św. o godz. 9:00 połączoną z możliwością podjęcia
duchowej adopcji dziecka poczętego a nienarodzonego. Przed kościołem zbiórka do puszek na
Fundusz Obrony Życia.
6. Również w sobotę spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych o godz. 16:00 na salkach a w
kościele kolejne katechezy przedmałżeńskie o 16:00.

W przyszłą niedzielę:
1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu.

Pozostałe ogłoszenia:
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Wiesława Lisiewicza. Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie.
2. Dziękujemy za pierwsze ofiary na Daninę Diecezjalną i kwiaty do Grobu Pańskiego. Koperty
są jeszcze dostępne przy wyjściu głównym z kościoła.
3. Parafia organizuje wakacyjny wyjazd dla dzieci nad morze do Chłapowa ok. Władysławowa w
terminie od 3 do 9 lipca br. Zapisy i bliższe informacje w biurze parafialnym. Przy zapisie
wpłata 200 zł.
4. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową w scenerii świetlno-wizualnej
przy dźwiękach Fletni Pana, która odbędzie się w piątek 31 marca o godz. 20:00 w kościele św.
Józefa. Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeń.
5. Przed kościołem można się zaopatrzyć w prasę katolicką: "Przewodnik Katolicki", "Mały
Przewodnik Katolicki", „Gość niedzielny” i "Miłujcie się".

