VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2017. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Biskupa Diecezjalnego.
2. Dziś nieszpory niedzielne o godz. 1730.
3. Jutro przypada wsp. dowolne bł. Franciszka i Hiacynty - Dzieci z Fatimy, którym
100 lat temu Matka Boża przekazywała duchowe orędzie pokoju dla Kościoła i świata. Po
Mszy św. spotkanie dla LSO.
4. W środę – 22.02. – święto Katedry św. Piotra, Apostoła. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie PZC.
5. W czwartek – 23.02. – wsp. św. Polikarpa,b.,m. Na Mszę św. i spotkanie prosimy
kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum.
6. W piątek o godz. 1730 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. Na
spotkanie po Mszy św. wieczornej prosimy Rycerzy Kolumba oraz przedstawicieli
wspólnot i grup parafialnych w celu omówienia organizacji tegorocznego Pikniku
Rodzinnego, który zaplanowany jest na niedzielę 21 maja.
7. W sobotę z racji 25 dnia miesiąca o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy
przeciwko życiu.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. O godz.
2100 Apel Jasnogórski.
9. PZC informuje, iż w poniedziałek od godz. 1600 wydawane będą artykuły żywnościowe,
zaś w środę o godz. 1600 odbędzie się szkolenie dla osób korzystających z pomocy
żywnościowej.
10. TDK zaprasza na musical o życiu bł. S. Julii Rodzińskiej pt. „Miłość
zmartwychwstała”, który odbędzie się w przyszłą niedzielę – 26 lutego o godz. 1600
w TDK. Tylko dzisiaj w naszej zakrystii można nabyć bilety na tę wartościową sztukę.
Cena 25 zł. Zachęcamy.
11. Przypominamy o organizowanej we wrześniu diecezjalnej pielgrzymce do Fatimy.
Zapisy do 28 lutego. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Na stoliku za ławkami znajdują się ulotki informujące o możliwości wsparcia naszego
Parafialnego Zespołu Caritas 1% podatku. Zachęcamy do tej formy wsparcia i przy tej
okazji dziękujemy za przekazaną w ubiegłym roku „darowiznę 1% podatku dla PZC”
w kwocie 1.277 zł.
13. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 4 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 340 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w intencji parafian z tego bloku w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy al.
Niepodległości.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego”, czasopismo dla młodych „Droga” oraz ewangelizacyjne czasopismo
„Miłujcie się”. Ze stolika za ławkami można zabrać sobie darmowo okolicznościowy numer
czasopisma „ChiT”.

