VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.2020. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się kolejna
katecheza z cyklu katechez Zwiastowania Dobrej Nowiny.
2. Jutro – 17.02. – Godzinkami o 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1800 Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych, a po Mszy
nabożeństwo z błogosławieństwem indywidualnym. Jutro wyjątkowo na Mszę św.
wieczorną i comiesięczne spotkanie po niej, prosimy kandydatów do sakramentu
bierzmowania z VI klasy szkoły podstawowej. Po Mszy św. zbiórka dla LSO.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św.
wieczorną i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania z VIII
klasy szkoły podstawowej oraz I szkoły średniej. Przypominamy przy tej okazji, że
sakrament bierzmowania w tym roku odbędzie się 29 maja o godz. 1600. W środę o godz.
1845 odbędzie się kolejna katecheza.
4. W czwartek – 20.02. – wsp. św. Franciszka i Hiacynty – Dzieci Fatimskich. Na Mszę św.
i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do bierzmowania z VII klasy szkoły
podstawowej.
5. W piątek na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej zapraszamy Rycerzy Kolumba oraz
chętnych mężczyzn, którzy chcieliby przynależeć do tej męskiej wspólnoty.
6. W sobotę – 22.02. – święto Katedry Św. Piotra Apostoła.
7. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
8. We wtorek - 18 lutego w parafii na Serbinowie o godz. 1900 odbędzie się kolejne
spotkanie w ramach Seminarium dla Małżonków, którego celem jest lepsze poznanie się
małżonków oraz umocnienie ich więzi. Natomiast OO. Dominikanie oraz Stowarzyszenie
„Spotkania Małżeńskie” zapraszają pary małżeńskie na dwudniowe warsztaty rekolekcyjne
zwane „Weekendem małżeńskim.” Warsztaty odbędą się w Zawichoście w dniach 13 – 15
marca. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej klasztoru.
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 21- 43 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 255 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy ul. Waryńskiego.
10. W najbliższe niedziele i środy o godz. 1845 odbywać się będą zapowiadane katechezy
dla dorosłych i młodzieży. Te katechezy głoszone przez katolików świeckich wraz
z kapłanem są szczególną szansą na odkrycie miłości Boga w historii naszego życia
i umocnienia się w wierze. Zapraszamy zatem serdecznie wszystkich chętnych: młodzież
oraz dorosłych.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer adresowanego do
dzieci „Małego Gościa Niedzielnego”.
12. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o organizowanych pielgrzymkach do Ziemi
Świętej oraz do Medjugorie. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertami.
13. Na koniec pragniemy podzielić się ogromną radością z odnalezienia i powrotu
Relikwii św. Andrzeja Boboli do naszej świątyni. Dziękujemy wszystkim za okazane
zatroskanie i modlitwy w intencji powrotu Relikwii. Ufamy, że nic tak bolesnego więcej
się nie przydarzy w naszej wspólnocie parafialnej.

