I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 09.03.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez
intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową, poprzez post i jałmużnę. Dziś o godz. 1615
dodatkowa Msza św. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Zapraszamy na to wielkopostne nabożeństwo.
2. Codziennie modlimy się za przyczyną św. Józefa – Oblubieńca NMP w intencji Kościoła i rodzin
naszej parafii, a jutro dodatkowo rozpocznie się nowenna przed uroczystością św. Józefa.
3. Jutro Msza święta wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
4. We wtorek po Mszy św. wieczorowej zbiórka dla Liturgicznej Służby Ołtarza.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ. Na Mszę
św. wieczorową i spotkanie po niej zapraszamy kandydatów do bierzmowania z III klasy
gimnazjum. Przypominamy, iż Sakrament Bierzmowania udzielony będzie w niedzielę 6 kwietnia,
prosimy zatem kandydatów o uczestnictwo w tych ostatnich ważnych spotkaniach. W środę naszą
modlitwą otoczmy naszego p. Organistę – Grzegorza w dniu jego imienin.
6. W czwartek o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu dla Straży Honorowej z okazji
zakończenia roku jubileuszowego. O godz. 1730 modlitwa różańcowa z okazji 13 dnia miesiąca.
Msza św. wieczorowa o NMP Fatimskiej. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie Straż Honorową
NSPJ do wspólnej modlitwy. W czwartek przypada I rocznica wyboru papieża Franciszka.
Polecajmy Bogu Ojca św. i jego służbę Kościołowi.
7. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga Krzyżowa
dla dzieci, o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Prosimy o przygotowanie
i prowadzenie rozważań grupy parafialne. Grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. O godz.
1700 spotkanie dla dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. Jak co roku w miastach naszej diecezji odbywają
się nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kolejnych kościołach stacyjnych. W przyszły piątek takie
nabożeństwo odbędzie się w kościele na Dzikowie o godz. 1730.
8. W przyszłą niedzielę – II Wielkiego Postu przypada dzień pamięci i solidarności
z misjonarzami oraz zbiórka ofiar do puszek na Dzieło Pomocy Misjom – Ad Gentes. Można
również wesprzeć misje wysyłając SMS o treści MISJE na nr 72032. Szczegóły na plakacie na
tablicy ogłoszeń. W przyszłą niedzielę o godz. 1615 dodatkowa Msza św., a po niej Gorzkie Żale
o godz. 1700.
9. Przypominamy, że na ołtarzu w bocznej nawie wyłożona jest Parafialna Księga Trzeźwości. Osoby
chętne do podjęcia abstynencji od alkoholu na czas Wielkiego Postu lub dłużej proszone są
o wpisanie się do niej.
10. W tych dniach chętne dzieci otrzymały, bądź otrzymają w szkole na katechezie skarbonki
wielkopostne Caritas, do których będą mogły składać swe skromne ofiary. Jednak proponujemy,
aby całe rodziny i osoby dorosłe również zabrały sobie skarbonki Caritas, które są wyłożone na
stoliku za ławkami i czasie Wielkiego Postu składały do nich jałmużnę wielkopostną. Można również
szczególnie w tym czasie złożyć jałmużnę do skarbony na „Chleb św. Antoniego”.
11. Trwają nadal katechezy dla młodzieży i dorosłych, a odbywają się we wtorki i piątki
o godz. 1845.
12. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu potrzeb parafii, jak również za
wszelkie ofiary indywidualne oraz za bezinteresownie wykonane prace przy parafii.
13. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas. Ulotki
informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
14. Jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godz. 1800 odbędzie się spotkanie z redaktorami
wyjątkowej książki Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki
osobiste 1962 -2003”. Zachęcamy do udziału. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Wianek, m. od 1 – 20 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 120 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 – 40.
16. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas, które w tym roku wykonane są z białej
czekolady oraz do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodych „Droga” oraz za
dowolną ofiarę można zabrać sobie okolicznościowe czasopismo „ChiT”, w którym znajduje się
plakat z bł. Janem Pawłem II.

