II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12.03.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Trwa czas Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten
święty czas przeżyli z jak największym pożytkiem. Wpatrzeni w Chrystusa, który dla nas
złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako
wynagrodzenie za grzechy nasze i bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem
powagi, pokuty i modlitwy. Dzisiejsza niedziela dedykowana jest szczególnie wspieraniu
działalności misyjnej Kościoła, dlatego ofiary złożone dzisiaj do puszek przy wyjściu ze
świątyni, przeznaczone są na Dzieło Pomocy Misjom – Ad gentes. Można również wysłać
na ten cel sms-a o treści „MISJE” na numer 72032. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
2. Jutro – 13 dzień miesiąca, dlatego po Mszy św. wieczornej odbędzie się nabożeństwo
różańcowe. Na Mszy św. i nabożeństwie modlić się będziemy w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Również jutro przypada 154 rocznica powstania Straży Honorowej NSPJ.
Zapraszamy czcicieli Bożego Serca do wspólnej modlitwy.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którzy przyjęli szkaplerz św. Michała Archanioła.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. i spotkanie przed
bierzmowaniem prosimy kandydatów z II i III klasy gimnazjum - grupa starsza.
5. W czwartek na Mszę św. i spotkanie po niej zapraszamy kandydatów z I i II klasy
gimnazjum - grupa młodsza.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci, a o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Msza św.
o godz. 1800 do Najśw. Dzieciątka Jezus, a po niej koronka i błogosławieństwo Figurką.
Stacyjna Droga Krzyżowa odbędzie się w parafii OO. Dominikanów.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali.
8. PZC zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku za 2016 rok. Pozyskane środki będą
przeznaczone na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Szczegóły na plakacie
i na ulotkach wyłożonych na stolikach za ławkami i z prasą.
9. Przypominamy o rekolekcjach dla róż różańcowych, które odbędą się od 31.03 - 02.04.
w Radomyślu n/Sanem. Chętnych do udziału prosimy o kontakt w zakrystii.
10. W związku z nadchodzącym Dniem Świętości Życia, dziś i w najbliższych dniach
w naszej świątyni możemy obejrzeć część wystawy „Św. Jan Paweł II w obronie życia”.
11. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę oraz tym parafianom, którzy bezinteresownie
wykonują różnorakie prace dla parafii.
12. „Bóg zapłać” parafianom z domków jednorodzinnych przy al. Niepodległości, nr 1,3 za
pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 200 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w intencji
tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian
z domków przy ul. Mickiewicza oraz z bloku nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 1 – 23.
13. Naszą modlitwą i serdecznymi życzeniami otaczamy dziś naszego organistę, p. Grzegorza
w dniu jego imienin.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz paschalików, czyli świec
wielkanocnych, jak też do nabycia i czytania prasy katolickiej.

