II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 01.03.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę „Ad Gentes” - Dzień Solidarności z
Misjonarzami.
2. Zgodnie z zachętą po Mszy św. można dzisiaj złożyć ofiarę do puszek na rzecz misji. Dziś o
godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali, a po nim zmiana tajemnic różańcowych.
Dziś można także skorzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Fundację
„Masz prawo” , od godz. 1500 – 1600 w Świetlicy Parafialnej.
3. Przez cały miesiąc marzec po Mszy św. wieczorowej będziemy modlić się za przyczyną św.
Józefa w intencji Kościoła oraz rodzin naszej parafii.
4. We wtorek po Mszy św. wieczorowej zbiórka dla LSO. Prosimy ministrantów i lektorów o
obecność na zbiórkach.
5. W środę - 04.03. – przypada święto św. Kazimierza, Królewicza. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji oraz scholii.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Spowiedź św. od godz. 1730. Po
Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. W czwartek przypada 26 rocznica
sakry bpa Edwarda Frankowskiego.
7. W I piątek miesiąca po Mszy św. porannej Droga Krzyżowa. Od godz. 1400 odwiedziny
chorych w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci. Możliwość spowiedzi od
godz. 1630. O godz. 1730 Stacyjna multimedialna Droga Krzyżowa z modlitwą do NSPJ o
uproszenie powołań do Służby Bożej z naszego miasta. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę m-ca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczorowej
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
9. W przyszłą – drugą niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę w sposób szczególny
przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
10. W sobotę - 28 marca organizowany jest wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Kałkowa.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Zapisy w zakrystii.
11. Przedszkole nr 6 zaprasza na Dzień Otwarty w dniu 5 marca o godz. 1600. Na tablicy
ogłoszeń znajdują się informacje Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 2
o naborze do tychże szkół. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertami.
12. Przypominamy o możliwości wsparcia naszego PZ Caritas oraz budowy nowego
Hospicjum, przekazując 1% swego podatku. Szczegóły na okolicznościowych ulotkach.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 24 – 48 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 180 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 2 przy ul.
Kochanowskiego, m. od 1 -24.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, z których dochód przeznaczony jest na
dzieła prowadzone przez Caritas. Zachęcamy również do nabycia i czytania prasy katolickiej,
jest czasopismo „Nasza Arka” oraz dwutygodnik dedykowany młodzieży „Droga”.
15. Dyrekcja Centrum Kształcenia „Torus” informuje, że istnieje możliwość zapisu do szkoły
na semestr zimowy. W ofercie szkoły jest: Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Szkoła
Policealna. Szkoła kształci całkowicie za darmo na kierunkach: Technik administracji, Technik
usług kosmetycznych, Florysta, opiekunka Środowiskowa, Technik BHP oraz wiele innych.
Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele. Więcej informacji można uzyskać w
Sekretariacie Szkoły przy ul. Sienkiewicza 1 (okolice rynku naszego miasta).

