III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.04.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela otwiera w Kościele polskim Piąty Tydzień Biblijny, przeżywany pod
hasłem: „Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym!" (J 11,27). Tydzień
Biblijny winien nam wszystkim pomóc w odnowieniu naszej pamięci o Jezusie z Nazaretu,
Mesjaszu-Królu i Synu Bożym, a nade wszystko wskazać drogi do osobistego spotkania ze
zmartwychwstałym PANEM. Z tej okazji zachęcamy, aby szczególnie w tych dniach sięgnąć
po Księgę Pisma Świętego i przeczytać codziennie chociaż fragment Ewangelii wg św. Jana.
Dziś z racji zakończenia Tygodnia Miłosierdzia można przy wyjściu z kościoła złożyć ofiarę
na Caritas. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730.
2. Jutro po Mszy św. wieczorowej odbędzie się spotkanie Rycerzy Kolumba. Zapraszamy
również chętnych mężczyzn, którzy chcieliby włączyć się do tej męskiej wspólnoty.
3. We wtorek na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z I klasy gimnazjum. KIK zaprasza w tym dniu na wykład „Aktualność orędzia
fatimskiego.” Sala KIK, godz. 1845.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, na którą zapraszamy KPRM i różę MB
Częstochowskiej. Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się Nabożeństwo do Dzieciątka
Jezus wg stałego porządku. Zachęcamy do podania intencji powierzonych Dzieciątku
Jezus. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy
gimnazjum. Po Mszy św. i nabożeństwie odbędzie się spotkanie POAK.
5. W czwartek na Mszę św. i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania z III
klasy gimnazjum wraz z rodzicami. Sakrament Bierzmowania zaplanowany jest na
dzień 23 maja, w ramach wizytacji parafii przez ks. biskupa. Po Mszy św. spotkanie
młodzieży oazowej.
6. W piątek o godz. 1630 spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus, a po Mszy św. spotkanie KSM.
7. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie ona Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele.
8. Dzisiaj o godz. 1600 na Placu Bartosza Głowackiego odbędzie się kolejne spotkanie
ewangelizacyjne w ramach „Wielkiej Misji na Placach Miast Świata”. Zachęcamy do
udziału.
9. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą ofiarę
indywidualną złożoną na potrzeby parafii. Obecnie trwają prace remontowo-adaptacyjne
w budynku parafialnym, również zakrystia została doposażona w trwałe dębowe meble.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra, m. od 16-30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i złożoną ofiarę 160 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji
w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy ul.
Skalna Góra.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego”, czasopisma dla młodzieży „Droga”, również ze stolika za ławkami można
zabrać sobie okolicznościowy numer czasopisma „CHiT”.
12. W związku z wizytacją parafii bardzo proszę odpowiedzialnych ze wszystkich grup
i wspólnot parafialnych o sporządzenie krótkiego sprawozdania z funkcjonowania wspólnot,
a wspólnoty prowadzące kroniki o uzupełnienie i złożenie ich do mnie do końca kwietnia.

