III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 24.03.2019. OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsza modlitwa dnia
przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Niech to
przypomnienie pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Dziś o godz.
1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Dziś przypada Narodowy Dzień
Życia.
2. Jutro – 25.03. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy tę uroczystość
jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy
św. o godz. 1800 modlić się będziemy o umiłowanie każdego życia ludzkiego oraz
dokonamy aktu podjęcia Duchowej Adopcji. Chętni do podjęcia tego aktu proszeni są
o zabranie ze stolika deklaracji Duchowej Adopcji. Wypełnione deklaracje prosimy odciąć
i przynieść jutro na wieczorną Mszę św. Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. Po
Mszy św. odbędzie się nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu oraz
zbiórka dla ministrantów.
3. We wtorek – 26.03. – przypada X rocznica nawiedzenia naszej parafii przez Matkę
Bożą w kopii Jasnogórskiej Ikony. Na Mszy św. wieczorowej dziękować będziemy za dar
Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą. O godz. 2100 odbędzie się rocznicowy Apel
Jasnogórski. Serdecznie zapraszamy do udziału.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. spotkanie PZC.
5. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie młodzieżowej grupy „Bogu-mili.”
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630
nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci. Na to nabożeństwo prosimy w ramach
przygotowania do I Komunii Św. wszystkie dzieci klasy III Szkoły Podstawowej.
O godz. 1730 odbędzie się Droga Krzyżowa dla dorosłych. Na godz. 1900 zapraszamy do
udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej kandydatów do bierzmowania z wszystkich
grup. W tym tygodniu nabożeństwo poprowadzą kandydaci z VI, VII i VIII klasy
szkoły podstawowej. W piątek po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba. Stacyjna Droga
Krzyżowa odbędzie się w parafii OO. Dominikanów.
7. Za tydzień w nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni.
8. W przyszłą niedzielę młodzież z grupy wolontariackiej „Bogu-mili” będzie prowadziła
kiermasz palm własnoręcznie wykonanych.
9. Duszpasterstwo Nauczycieli przy naszej parafii ogłasza konkurs dla dzieci na Palmę
Wielkanocną. Palmy winny być wykonane z naturalnych surowców oraz zaopatrzone
w karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły. Wykonane palmy
należy złożyć w Świetlicy parafialnej do 12 kwietnia. W Niedzielę Palmową po Mszy św.
o godz. 1200 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
10. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zaprasza niepracującą młodzież w wieku od
18 do 24 lat do udziału w projekcie, w ramach którego można odbyć kurs zawodowy
z uprawnieniami, 3 miesięczny staż ze stypendium stażowym oraz zajęcia z kreowania
wizerunku. Udział w projekcie jest bezpłatny. Dokładne informacje na ul. Moniuszki nr 20
i pod numerem telefonu 15 822 75 54.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 - 24 za pełniony
dyżur porządkowy świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 25 – 48.
12. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej. Jest nowy
numer czasopisma dla młodzieży „Droga”.

