OGŁOSZENIA NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
11.02.2018
1. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu rozpoczynającą
nasze przygotowanie do czasu Wielkanocnej Pokuty.
2. Dzisiaj w niedzielę o godz. 17.00 w kościele spotkanie i katecheza dla Rodziców i Dzieci
przygotowujących się do I Komunii świętej.
3. W Poniedziałek i Wtorek serdecznie zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.
Każdy niech znajdzie chwilę dla Pana Jezusa i przyjdzie do świątyni. Jest przygotowany jak
zawsze program adoracji, ale jeżeli komuś z jakiś przyczyn lepsza jest inna godzinna to też
zapraszamy.
4. We Wtorek o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do MBNP w int. naszych próśb i podziękowań.
5. W środę - POPIELEC - Rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Znakiem jest popiół którym
posypujemy głowy i nasz udział we Mszy św.
Zapraszamy do uczestnictwa o godz. 7.30, 10.00, 17.00 i 19.00.
6. W Piątek o godz. 17.00 zapraszamy dzieci szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalną na
Szkolną Drogę Krzyżową.
O godz. 18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych i Msza święta.
7. W przyszłą niedzielę I niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.15 Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym. Jednym z elementów przeżywania wielkiego Postu jest też jałmużna. Od ponad roku
wspieramy dwie Syryjskie Rodziny z Aleppo. Dlatego na naszych nabożeństwach pasyjnych
będziemy zbierali ofiary na wsparcie dla tych rodzin.
8. Bóg zapłać za składane dziś ofiary. Za tydzień w niedzielę kolekta specjalna na witraż w naszej
świątyni. Podpisaliśmy już umowę, prace powoli się rozpoczęły w ubiegłym tygodniu wzięte
zostały pomiary. Jak Bóg pozwoli i dobrze pójdzie możemy się spodziewać gotowego witraża już
na nasz październikowy jubileusz. Takie zapewnienia dał wykonawca.
9. Zachęcamy do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł. Na stoliku znajdzieci
nowy numer gazetki parafialnej Nasza Wspólnota.
10. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych: - pożegnaliśmy w minionym tygodniu śp.
Bogumiłę Rasztar l. 58 - wieczny odpoczynek...

