II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 04.03.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę „Ad Gentes” - Dzień
Solidarności z Misjonarzami.
2. Zgodnie z zachętą po Mszy św. można dzisiaj złożyć ofiarę do puszki na rzecz misji.
Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali, a po nim zmiana tajemnic
różańcowych.
3. Przez cały miesiąc marzec po Mszy św. wieczorowej będziemy modlić się za przyczyną
św. Józefa w intencji Kościoła oraz rodzin naszej parafii.
4. Jutro przypada 23 rocznica konsekracji ks. bpa Edwarda Frankowskiego.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą w tym
dniu poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Po Mszy
św. wieczorowej odbędzie się spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
6. W czwartek na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy dzieci z ERM.
W dniu naszą szczególną modlitwą otoczmy wszystkie kobiety.
7. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1500
rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1630 nabożeństwo Drogi
Krzyżowej dla dzieci, po nim o godz. 1700 modlitwa różańcowa i spotkanie dzieci
z Kółka Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
O godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM. Stacyjna Droga Krzyżowa odbędzie się w tym
dniu w kościele na Serbinowie o godz. 1730.
8. W sobotę rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa.
9. W przyszłą niedzielę – II miesiąca, ofiary składane na tacę w sposób szczególny
przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
10. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza do udziału w dwudniowej pielgrzymce do
Krakowa – Łagiewnik i Zakopanego, w dniach 15-16 kwiecień. Zapisy chętnych
w zakrystii.
11. Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza serdecznie rodziców oraz dzieci przedszkolne na
Dni Otwarte, które rozpoczną się 5 marca i potrwają do 21 marca. W dniu 7 marca o godz.
1630 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców. Zachęcamy do skorzystania z tych ofert.
12. Trwają katechezy wprowadzające na drogę do wiary pełnej, dojrzałej. Katechezy
odbywają się w niedziele i środy o godz. 1845. Zapraszamy chętnych do udziału.
13. Zachęcamy osoby, które podjęły się abstynencji na czas Wielkiego Postu o wpisanie
się do Parafialnej Księgi Trzeźwości wyłożonej na ołtarzu w nawie bocznej.
14. Zapraszamy dzieci do korzystania z naszej parafialnej świetlicy. Dzieci mogą tam
pożytecznie spędzić czas oraz zjeść posiłek. Świetlica czynna codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. od 1400 do 1630.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego za sprzątanie świątyni
i ofiarę 170 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bloku nr 8 przy ul. Waryńskiego,
m. od 1 - 23.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

