VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2014. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
2. Dziś nieszpory niedzielne o godz. 1730.
3. Jutro o godz. 1715 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi.
4. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi POAK i PZC. Po
Mszy św. spotkanie PZC oraz Oazy. Z racji 26 dnia miesiąca o godz. 1945
wyświetlona będzie w świątyni I część filmu o objawieniach Matki Bożej
w Lourdes, a o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Wypiszmy
intencje modlitewne i zgromadźmy się licznie przy naszej Matce i Królowej.
6. W czwartek po Mszy św. nabożeństwo przygotowujące nas do kanonizacji bł.
Jana Pawła II i Jana XXIII. O godz. 1900 spotkanie dla scholii. Zapraszamy również
chętne dziewczynki, które chciałyby śpiewać w scholii parafialnej.
7. W piątek o godz. 1630 na spotkanie z ks. diakonem do świetlicy parafialnej
zapraszamy dzieci chętne do utworzenia na nowo dziecięcej wspólnoty Rycerzy
Dzieciątka Jezus. Przy tej okazji zwracamy się z prośbą do rodziców, aby zachęcali
swoje dzieci do włączenia się w działalność parafialnych grup dziecięcych
i młodzieżowych.
8. W I sobotę miesiąca marca o godz. 1715 spotkanie KPRM, a po Mszy św.
nabożeństwo pierwszo sobotnie.
9. W przyszłą - I niedzielę miesiąca na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci klasy
II przygotowujące się do I Komunii Św. wraz z rodzicami. O godz. 1650 wykład
maryjny, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. W przyszłą niedzielę
rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
10. Przypominamy, iż we wtorki i piątki o godz. 1845 odbywają się katechezy dla
młodzieży i dorosłych, głoszone przez katechistów świeckich wraz z kapłanem. Te
katechezy odpowiadają na wiele pytań i naszych ludzkich dylematów, a przede
wszystkim są świadectwem ludzi, którzy kroczą drogą nawrócenia i przemiany.
Serdecznie zatem zachęcamy do udziału w katechezach.
11. Na stoliku za ławkami znajdują się ulotki informujące o możliwości wsparcia
naszego Parafialnego Zespołu Caritas 1% podatku.
12. Na tablicy ogłoszeń znajdują się ogłoszenia przedszkoli oraz gimnazjum o dniach
otwartych oraz naborze do tych placówek oświatowych.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 9 przy ul. Wianek, m. od 1 do 20 za pełniony
dyżur porządkowy i ofiarę 250 zł. Pracowało 6 osób. 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 do 40.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny” oraz czasopismo „Droga” dla młodzieży.

