V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od środy - 13 marca br. cały Kościół i świat żyje w radości z powodu nowo wybranego Ojca św.
Franciszka. My również cieszymy się darem Ojca św. i pragniemy go powierzać w naszych modlitwach,
wspierając duchowo w tym trudnym dla niego pasterskim posługiwaniu.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna ostatni okres Wielkiego Postu – czas Męki Pańskiej, znakiem tego są
zasłonięte krzyże. Dziś o godz. 1700 Gorzkie Żale, po nich Msza św. w intencjach powierzonych
Boskiemu Dzieciątku Jezus, po Mszy św. indywidualne błogosławieństwo Figurką Dzieciątka Jezus.
3. We wtorek – 19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Za przyczyną św. Józefa będziemy
polecać Bogu rodziny naszej parafii, a szczególnie wszystkich mężów i ojców. Msze św. jak w dzień
powszedni, zachęcamy do uczestnictwa w nich. KIK zaprasza w tym dniu na kolejny seans filmowy.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
4. W środę 20 marca rozpoczną się rekolekcje szkolne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz dla
dzieci i młodzieży ze Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Rekolekcje te potrwają do piątku.
Program rekolekcji dzieci jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz będzie podany dzieciom w szkole.
W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi KPRM i róża Zwiastowania NMP. O godz.
1900 spotkanie Rycerzy Kolumba.
5. W czwartek rozpoczniemy parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Program rekolekcji jest umieszczony
na tablicy ogłoszeń, w gablocie i na stronie internetowej, a będzie wyglądał następująco: patrz załącznik.
Rekolekcje poprowadzi w tym roku ks. Janusz Kosior – proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej
z Rzeszowa. Na Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na koszty związane z rekolekcjami.
6. W piątek rozpocznie się Triduum przed Dniem Świętości Życia. W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej
rano. Wszystkich Parafian dorosłych i dzieci zapraszamy na wspólną Drogę Krzyżową po Osiedlu
w intencji poszanowania każdego życia, która rozpocznie się o godz. 1900. Stacyjna Droga Krzyżowa
odbędzie się w ten piątek w parafii OO. Dominikanów.
7. W przyszłą Niedzielę - Palmową na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm, przy czym na Mszę św.
o godz. 1200 prosimy, by przyszły z palmami dzieci i ustawiły się przed kościołem. Po poświęceniu palm
odbędzie się procesja do kościoła. Dzieci oraz grupy, które będą własnoręcznie wykonywały palmy i będą
brać udział w konkursie na najpiękniejszą palmę, prosimy, aby palmy zaopatrzone w karteczkę z imieniem
i nazwiskiem oraz klasą, przyniosły w tym tygodniu do świetlicy lub w sobotę w godz. od 9 00 do 1100.
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród.
Szczegóły na temat konkursu na tablicy ogłoszeń. Niedziela Palmowa to kolejny Światowy Dzień
Młodzieży. W Niedzielę Palmową na Mszy św. o godz. 1800 zakończenie rekolekcji wielkopostnych.
8. Od jutra do soboty do kosza przy obrazie Jezusa Miłosiernego, prosimy składać trwałe artykuły
żywnościowe, z których PZC przygotuje paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych. Zachęcamy do tej
formy jałmużny wielkopostnej, można też złożyć na ten cel ofiarę pieniężną do skarbonki „Na chleb św.
Antoniego”. Przypominamy także dzieciom, aby również w tym Wielkim Poście podzieliły się z dziećmi
potrzebującymi, składając do zabranych skarbonek swe małe ofiary.
9. W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci z OREW.
10. W środę – 20 marca w godz. od 900 do 1600 odbędzie się bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy.
Zapisy na badanie w Aptece „Pod Aniołem” lub pod telefonem: 823 02 02.
11. W związku ze zwiększoną ilością zgłoszeń dotyczącą oszustów nawiedzających mieszkania pod
pretekstem różnych prac czy też sprzedaży, TSM i Spółdzielnia „Siarkowiec wspólnie z Komendą Policji
apelują o szczególną ostrożność i sprawdzanie w danym zakładzie czy instytucji faktycznej oferty usługi.
W podejrzanych wypadkach prosi się o poinformowanie Policji.
12. W związku z przypadającym w dniu 25 marca Dniem Świętości Życia gorąco zachęcamy do podjęcia
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ze stolika za ławkami można sobie zabrać dziś
i w najbliższych dniach deklarację Duchowej Adopcji. Zachęcamy także do podjęcia krucjaty modlitwy
w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem. Na stoliku znajdziemy stosowny tekst deklaracji.
13. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zachęca do udziału w jednodniowej pielgrzymce do Krakowa –
Łagiewnik w Niedzielę Miłosierdzia – 7 kwietnia. Zapisy w zakrystii.
14. Swój apel o zapisywanie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz do Katolickiego Gimnazjum i Liceum
kierują dyrekcje w/w szkół. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 330 zł.
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 1800. W tym tygodniu w związku
z rekolekcjami prosimy o dyżur parafian z całego bloku nr 3 przy ul. Skalna Góra.
16. Zachęcamy do nabywania baranków wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
„Małego Gościa Niedzielnego adresowanego do dzieci oraz czasopisma dla młodzieży „Droga”.

