I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.02.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez
intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach
i postanowieniach na Wielki Post. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym. Zachęcamy do licznego udziału w tym nabożeństwie pasyjnym. O godz. 2100 odbędzie
się comiesięczny Apel Jasnogórski, na który serdecznie zapraszamy.
2. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi POAK i PZC. Po Mszy św.
spotkanie PZC.
3. W I czwartek miesiąca marca o godz. 1700 Godzina Święta. Spowiedź od godz. 1730. Po Mszy
św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
4. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Z racji I piątku od godz. 1400
odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci i spowiedź
pierwszo piątkowa. O godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Prosimy
o przygotowanie i prowadzenie rozważań grupy parafialne. Grafik jest wywieszony w gablocie
z ogłoszeniami. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ, a o godz. 2000 spotkanie
młodzieży z KSM. Z inicjatywy ks. Biskupa w miastach naszej diecezji odbywają się nabożeństwa
Drogi Krzyżowej w kolejnych kościołach stacyjnych. W piątek takie nabożeństwo odbędzie się
w kościele na Dzikowie o godz. 1715. Zachęcamy chętnych do udziału.
5. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczorowej
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
6. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 1200 połączoną z poświęceniem i rozdaniem
modlitewników zapraszamy dzieci klas II oraz ich rodziców. Z racji I niedzieli miesiąca, po
nabożeństwie Gorzkich Żali zmiana tajemnic różańcowych. Również w przyszłą niedzielę
przypada dzień pamięci i solidarności z misjonarzami oraz zbiórka do puszek na dzieło
pomocy misjom – „ Ad Gentes”.
7. W tym tygodniu chętne dzieci otrzymają na katechezie skarbonki wielkopostne, do których będą
mogły składać jałmużnę wielkopostną. Zachęcamy dzieci do podzielenia się ofiarami z tymi, którzy
potrzebują pomocy, a rodziców prosimy o pomoc w tym dziele miłości. Gdyby ktoś z dorosłych
chciał włączyć się w to dzieło miłosierdzia, to ze stolika za ławkami są do zabrania skarbonki na
jałmużnę.
8. Przypominamy, że na ołtarzu w bocznej nawie wyłożona jest Księga Trzeźwości oraz druki
deklaracji abstynenckich. Osoby chętne do podjęcia abstynencji od alkoholu proszone są
o wpisanie się i wypełnienie deklaracji.
9. Gorąco zapraszamy do udziału w katechezach dla dorosłych, które odbywają się w niedziele
i środy o godz. 1845. Dziś i w środę centralne katechezy, na których ogłoszona będzie
najważniejsza nowina dla każdego człowieka.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Waryńskiego, m. od 23-44 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 20 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego.
11. W dniu 1 marca, w godz. od 800 – 1100 w Przychodni Machów odbędą się płatne badania
dopplerowskie naczyń oraz USG tarczycy. Szczegóły w w/w Przychodni.
12. Na tablicy ogłoszeń znajdują się zaproszenia na Dni Otwarte Przedszkola nr 6 oraz Przedszkola
Integracyjnego nr 9 w dniu 1 marca oraz Gimnazjum nr 1 w dniu 2 marca. Również są informacje
o pielgrzymkach: na Ukrainę oraz na pielgrzymki do Włoch w miesiącu kwietniu i czerwcu.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Można nabyć nowy numer czasopisma
„Miłujcie się”. Ze stolika za ławkami można wziąć bezpłatny numer czasopisma „CHiT”.

