II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.02.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Trwa czas Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty
czas przeżyli z jak największym pożytkiem. Wpatrzeni w Chrystusa, który dla nas złożył w ofierze
swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze
i bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Dzisiejsza
niedziela dedykowana jest szczególnie wspieraniu działalności misyjnej Kościoła, dlatego
ofiary złożone dzisiaj do puszek przy wyjściu ze świątyni, przeznaczone są na Dzieło Pomocy
Misjom – Ad gentes. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
2. Jutro z racji 25 dnia miesiąca o godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko
życiu. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie KSNiP oraz chętnych, którzy chcieliby się włączyć do
tego stowarzyszenia.
3. We wtorek – 26.02. – o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski, na który
serdecznie zapraszamy. KIK zaprasza w tym dniu na kolejną projekcję filmu „Boskie ObliczeManopello”. Sala KIK, godz. 1830.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi POAK i PZC. Po Mszy św.
spotkanie PZC.
5. 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. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ oraz spotkanie młodzieży z KSM.
6. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczorowej
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
W sobotę w kościele św. Barbary odbędzie się Miejskie Konwersatorium Młodych i stacyjna
Droga Krzyżowa dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz bierzmowanej.
Rozpoczęcie o godz. 1900. Bardzo prosimy młodzież z naszej parafii, młodzież przynależącą do
grup parafialnych oraz obowiązkowo młodzież z I, II i III klasy gimnazjum przygotowującą się
do bierzmowania o udział w tym wielkopostnym spotkaniu młodych.
7. W przyszłą niedzielę - I miesiąca, po nabożeństwie Gorzkich Żali zmiana tajemnic
różańcowych. Na Mszę św. o godz. 1200 i spotkanie po niej prosimy dzieci klas II oraz ich
rodziców.
8. Serdecznie zapraszamy do udziału w katechezach dla młodzieży i dorosłych w każdy
wtorek i czwartek o godz. 1845. Katechezy te głoszone przez katechistów świeckich dotykają
naszych codziennych problemów egzystencjalnych oraz pomagają w Bożym spojrzeniu na
wydarzenia naszego życia. Skorzystajmy zatem w tym wielkopostnym czasie z tej szansy
umocnienia się w wierze.
9. 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 można sobie
zabrać skarbonki na jałmużnę.
10. W dniu 5 marca o godz. 1630, w kościele Męki Pańskiej przy parafii OO. Dominikanów
odbędzie się spotkanie z ks. Piotrem Pawlukiewiczem na temat „Tożsamość mężczyzny i kobiety”.
Osoby chętne do udziału w spotkaniu mogą odebrać sobie zaproszenie z zakrystii.
11. Przypominamy o możliwości wsparcia naszego PZ Caritas, przekazując 1% swego podatku.
Szczegóły na okolicznościowych ulotkach.
12. Na tablicy ogłoszeń znajduję się ogłoszenie o naborze do Przedszkola nr 6. Zapisy trwają do
31 marca. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z tą informacją.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 i 5 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 -15.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, z których dochód przeznaczony jest na
dzieła prowadzone przez Caritas. Zachęcamy również do nabycia i czytania prasy katolickiej.

