IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.02.2013. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś I niedziela miesiąca lutego. O godz. 1650 wykład maryjny, po nim nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Po Mszy św. o godz. 1800 pierwsza
katecheza dla młodzieży i dorosłych inicjująca drogę do wiary dojrzałej.
2. Jutro – 04.02. – przypada wsp. św. Marii de Mattias. Relikwie tej Świętej znajdują
się w naszej świątyni, dlatego jutro po Mszy św. wieczorowej uczcimy Jej relikwie
przez ucałowanie. Na Mszę św. wieczorową zapraszamy Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
3. We wtorek – 05.02. – wsp. św. Agaty, dz. m. O godz. 1845 kolejna katecheza dla
młodzieży i dorosłych. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do
bierzmowania z I klasy i wyjątkowo w tym miesiącu z II klasy gimnazjum.
4. W środę – 06.02. – wsp. Świętych Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi SKC i Wspólnota dla Intronizacji NSPJ. Po
Mszy św. spotkanie dla Wspólnoty dla Intronizacji.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po niej przed Mszą św. krótkie
spotkanie i zmiana tajemnic dla SKC. Na Mszę św. i katechezę po niej prosimy
kandydatów do bierzmowania z ostatniego – III roku przygotowania. Prosimy
młodzież o niezawodną obecność. Po Mszy św. spotkanie Oazy młodzieżowej.
6. W piątek o godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia zakończone Mszą św.
o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, a po Mszy
św. spotkanie młodzieży z KSM.
7. W sobotę w Nowej Dębie odbędzie się Dekanalny Dzień Wspólnoty dla dzieci
i młodzieży zrzeszonej w parafialnych grupach duszpasterskich.
8. W przyszłą – II niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą na
pokrycie kosztów zimowego ogrzewania świątyni i budynku parafialnego. Wdzięczni
będziemy za każdą ofiarę na ten cel.
9. Ponieważ zbliża się Dzień Chorego, pragniemy jak co roku na znak naszej pamięci
przekazać chorym skromny upominek, dlatego PZC zwraca się z prośbą o wsparcie tej
inicjatywy i złożenie ofiary na ten cel do skrzynki „Na chleb św. Antoniego”.
10. Jutro będziemy rozbierać świątynię z dekoracji świątecznych, dlatego prosimy chętne
osoby do pomocy na godz. 900.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 13 przy ul. Moniuszki za złożoną ofiarę 200 zł.
Dziękujemy 1 osobie z tego bloku i tym osobom, które z dobrego serca posprzątały
w ubiegłym tygodniu świątynię. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bloku nr 15 przy ul.
Moniuszki. Przypominamy, że sprzątanie odbywa się w poniedziałki i soboty.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga”, który można sobie zabrać bezpłatnie.
13. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału
w katechezach wprowadzających na drogę do wiary dojrzałej. Katechezy będą się
odbywały we wtorki i czwartki o godz. 1845. Na stoliku znajdują się okolicznościowe
zaproszenia, można je sobie zabrać.

