III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 03.03.2013 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że jego istotą jest
nasza przemiana i nawrócenie. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali, po nim zmiana
tajemnic różańcowych.
2. Przez cały miesiąc marzec będziemy modlić się za przyczyną św. Józefa w intencji całego
Kościoła oraz rodzin naszej parafii.
3. Jutro – 04.03. – święto św. Kazimierza, Królewicza. Po Mszy św. wieczorowej, o godz. 1845
odbędzie się spotkanie z Radą Parafialną oraz z odpowiedzialnymi ze wszystkich wspólnot
i grup parafialnych w związku z przypadającą w maju tego roku X rocznicą powstania naszej
parafii oraz wizytacją kanoniczną parafii przez ks. biskupa. Jubileuszowy Piknik Rodzinny
zaplanowany jest na dzień 19 maja, w tym dniu również rozpocznie się wizytacja naszej
parafii. W czasie jej trwania udzielony będzie młodzieży klas III sakrament bierzmowania.
Jeszcze raz prosimy zaproszonych parafian o obecność na jutrzejszym spotkaniu.
4. We wtorek przypada 24 rocznica konsekracji ks. bpa Edwarda Frankowskiego. Otoczmy go naszą
modlitwą.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą w tym tygodniu
poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Po Mszy św.
wieczorowej spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta zakończona modlitwą o powołania. Po
Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz Oazy.
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
odbędzie się w naszym kościele Stacyjna Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Po Mszy św.
spotkanie młodzieży z KSM. W tym dniu naszą szczególną modlitwą otoczmy wszystkie kobiety.
8. W przyszłą niedzielę – II miesiąca, ofiary składane na tacę w sposób szczególny przeznaczone
będą na inwestycje parafialne.
9. Trwają katechezy wprowadzające na drogę do wiary pełnej, dojrzałej. Katechezy odbywają się
we wtorki i czwartki o godz. 1845. Zapraszamy chętnych do udziału.
10. PZC informuje, że osoby zainteresowane pomocą żywnościową mogą składać zaświadczenia
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do końca marca. Jednocześnie prosimy o jak najszybszy
odbiór artykułów spożywczych.
11. Bardzo prosimy wszystkich przynależących do róż różańcowych o regularne uczestnictwo
w comiesięcznych nabożeństwach i zmianach tajemnic różańcowych. Zachęcamy również osoby
z naszej wspólnoty parafialnej o włączanie się do modlitwy różańcowej poprzez przynależność do
róż, bowiem istnieje konieczność ich uzupełniania. Chętni proszeni są o zapisanie się w zakrystii.
12. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik, w dniu 10 marca na
obchody 150 – lecia powstania Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Zapisy w zakrystii.
13. KSNiP przy naszej parafii ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej na Palmę
Wielkanocną. Palmy winny być wykonane z naturalnych surowców oraz zaopatrzone w karteczkę
z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły. Wykonane palmy należy złożyć w świetlicy
parafialnej w dniu 23 marca w godz. od 900 do 1100. W Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz.
1200 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Więcej szczegółów na ten temat
znajdziemy na tablicy ogłoszeń.
14. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wiele informacji, m. in. o naborze do szkół i przedszkoli.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Skalna Góra m. od 1 - 15 za pełniony dyżur
porządkowy świątyni i ofiarę 50 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 – 30.
16. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
czasopisma dla młodzieży „Droga”, prosimy chętnych o ich zabranie.

