II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 16.03.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Kurii Diecezjalnej.
2. Trwa czas Wielkiego Postu, nie zapominajmy, że jest on czasem powagi, pokuty i modlitwy.
Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, dlatego ofiary
złożone dzisiaj do puszek przy wyjściu ze świątyni, przeznaczone są na Dzieło Pomocy Misjom
– Ad gentes. Gorąco dziękujemy za składane ofiary poprzez które mamy udział w dziele misyjnym
Kościoła. Pamiętajmy także w naszych modlitwach o ponad dwóch tysiącach polskich misjonarzy,
którzy pracują w 94 krajach świata. Dziś o godz. 1615 dodatkowa Msza św., a o godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
3. Jutro – 17 dzień miesiąca. O godz. 1730 rozpocznie się Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
Gorąco zachęcamy do udziału w nim i prosimy o wypisanie próśb i podziękowań na karteczkach
i złożenie ich do skrzynki w nawie bocznej. Jutro na Mszę św. i comiesięczne spotkanie prosimy
kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum.
4. We wtorek po Mszy św. wieczorowej kolejna katecheza dla młodzieży i dorosłych.
5. W środę – 19.03. - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła. Za przyczyną
św. Józefa będziemy polecać Bogu w tym dniu rodziny naszej parafii, a szczególnie mężów i ojców.
Msze św. jak w dzień powszedni. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi KPRM
i róża Zwiastowania NMP. Po Mszy św. spotkanie Oazy oraz POAK.
6. W czwartek na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z II klasy gimnazjum.
7. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej, o godz. 1630 Droga Krzyżowa
dla dzieci, następnie o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. O godz. 1700
spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie Rycerzy Kolumba.
Stacyjna Droga Krzyżowa odbędzie się w ten piątek w parafii Miechocin.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 1615 dodatkowa Msza św., po niej o godz. 1700 nabożeństwo
Gorzkich Żali.
9. Pragniemy poinformować, iż ze względu na przesunięcie obowiązku szkolnego na sześciolatki,
dzieci, które rozpoczną edukację szkolną w roku szkolnym 2014/2015 będzie obowiązywał trzyletni
cykl przygotowania do I Komunii Św. Przyjmą one I Komunię na wiosnę 2017 roku. Nie będzie
natomiast I Komunii św. w roku 2016.
10. W sobotę 5 kwietnia organizujemy autokarowy wyjazd do Kałkowa na Misterium Męki
Pańskiej. Wyjazd o godz. 1400. Zapisy dla chętnych w zakrystii. Koszt dla dzieci 25 zł, dla dorosłych
35 zł.
11. W Wielkim Poście w naszej diecezji prowadzona jest akcja „Klucz dla Afryki”. W ramach tej
akcji zbierane są stare klucze i drobne metalowe rzeczy. Dochód z tej akcji przeznaczony jest dla
naszych misjonarzy. W/w przedmioty prosimy składać do zakrystii do Świąt wielkanocnych.
12. KIK zaprasza na 34 Pielgrzymkę Obrońców Życia do Częstochowy. Wyjazd 22 marca.
Zgłoszenia w parafii OO. Dominikanów. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
13. Przypominamy o możliwości wsparcia naszego PZ Caritas, przekazując 1% swego podatku.
Szczegóły na okolicznościowych ulotkach.
14. Organizowana jest zbiórka trwałej żywności oraz środków chemicznych dla polskiej szkoły
w Żółkwi na Ukrainie, prowadzonej przez Siostry Dominikanki. W/w rzeczy prosimy składać do
zakrystii do przyszłej niedzieli.
15. Rozpoczęliśmy kolejny etap prac wokół świątyni, mianowicie wykonanie chodników z kostki
brukowej w parku przykościelnym. W ten sposób przygotowujemy teren pod przyszłą plenerową
drogę krzyżową i jednocześnie dodatkowe wejście do świątyni od nawy bocznej.
16. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Wianek, m. od 21 – 40 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 240 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 11 przy ul. Wianek, m. od 1 -20.
Dziękujemy również tym zatroskanym osobom, które pracowały w ostatnich dniach sprzątając
otoczenie świątyni.
17. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, z których dochód przeznaczony jest na dzieła
prowadzone przez Caritas. Zachęcamy również do nabycia i czytania prasy katolickiej.

