IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 06.03.2016.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w IV niedzielę Wielkiego Postu, zwana niedzielą „ Laetare”, Kościół wzywa nas do
radości z ofiarowanego nam przez Boga zbawienia. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich
Żali, a po nim zmiana tajemnic różańcowych. Po Mszy wieczorowej kolejna katecheza dla
młodzieży i dorosłych. Zapraszamy.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła. W tym dniu przypada
Dzień Kobiet, dlatego w naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkie kobiety, by
wypełniały jak najpiękniej swe życiowe powołanie.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
odbędzie się ostatnia katecheza z cyklu katechez Zwiastowania Dobrej Nowiny.
5. W czwartek o 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św.
ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias i comiesięczne spotkanie SKC. W czwartek
rozpoczniemy Nowennę do św. Józefa.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 150 nabożeństwo
do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci. Do uczestnictwa w tym
nabożeństwie zachęcamy wszystkie dzieci. O godz. 1730 droga Krzyżowa dla dorosłych.
O godz. 1900 odbędzie się Droga Krzyżowa przeznaczona dla młodzieży. Prosimy
o obecność na niej kandydatów do bierzmowania z wszystkich klas gimnazjalnych.
7. W sobotę przypada dzień imienin naszego organisty Grzegorza. Otoczmy go naszą
wdzięczną modlitwą.
8. W przyszłą niedzielę – 13 marca przypada 153 rocznica powstania Straży Honorowej NSPJ.
Zapraszamy Straż na adorację o godz. 1530 i Mszę św. o godz. 1600. O godz. 1800 Msza św.
w stałych intencjach z racji 13 dnia miesiąca. Z racji II niedzieli miesiąca ofiary składane na
tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne. W przyszłą niedzielę gościć
będziemy kwartet męski „Vyshywanka” z Tarnopola na Ukrainie, który będzie wykonywał
pieśni religijne na wszystkich Mszach św. Będzie można nabyć również płyty tego zespołu.
9. Jak co roku w Niedzielę Palmową odbędzie się nasz parafialny Konkurs na najładniejszą
palmę wielkanocną. Zachęcamy dzieci i rodziców do wykonania palm i udziału w tym
konkursie z nagrodami. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych, jak co roku odbędą się
przed Niedzielą Palmową. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę.
11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wiele informacji: m. in. o organizowanych w najbliższy
piątek Ekstremalnych Drogach Krzyżowych oraz naborze do szkół, m. in. do Szkoły
Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2, Podstawowej Szkoły Katolickiej i przedszkoli.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Wianek, m. od 1 - 30 za pełniony dyżur
porządkowy świątyni i ofiarę 300 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 60.
13. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
czasopisma dla młodzieży „Droga” oraz „Nasza Arka”.
14. Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas. Ulotki
informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
15. Z dniem 4 marca dekretem ks. Biskupa Ordynariusza, nasz wikariusz ks. Marek
Pereszlucha został przeniesiony do parafii Waśniów, dekanat Szewna. Dziękujemy ks.
Markowi za prawie 5 – letnią posługę w naszej parafii i życzymy mu obfitych łask Bożych na
nowej placówce duszpasterskiej. Jednocześnie zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy
dziękczynnej za dar jego posługiwania w naszej wspólnocie, w czwartek na Mszy św. o godz.
1800. Pragniemy także nadmienić, iż za ks. Marka na chwilę obecną nie otrzymamy zastępcy,
więc będziemy duszpasterzować w okrojonym składzie.

