11 lutego 2018
SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też
godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych
grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.
2. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Chorego, z tego powodu chcemy
w poniedziałek o godz. 10.00 odprawić Mszę św. i udzielić seniorom i osobom
chorym sakramentu chorych.
3. Od poniedziałku zaczynają się ferie szkolne. W związku z tym w pierwszym tygodniu
organizujemy w naszej parafii w godz. od 9.00 do 12.00 spotkania dla dzieci.
Rodziców, którzy chcą zgłosić udział dzieci w tych spotkaniach proszę żeby to zrobili
dziś po Mszy św.
4. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte
z obrzędem posypania głów popiołem w naszej kaplicy o godz.: 8.00, 10.00, 18.00
i 19.00.
5. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem
uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18.
a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do
jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek.
Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do
wewnętrznego oczyszczenia.
6. W czwartek po środzie popielcowej o godz. 18.30 ulicami naszego miasta przejdzie
„droga krzyżowa”. Nasza parafia została poproszona do niesienia krzyża od trzeciej
do czwartej stacji. Osoby, które chciałyby nieść krzyż proszę o kontakt po Mszy św.
w zakrystii.
7. Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: droga
krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.00 a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o
godz. 8.00 i 18.00. Gorzkie Żale będziemy śpiewać w niedzielę o godz. 17.00.
Kazania pasyjne będzie głosił ks. Adrian Szafranek z parafii św. Rocha

