23 lutego 2020
SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od
alkoholu. W zakrystii po Mszach św. lub w biurze parafialnym można wpisywać się
do parafialnej Księgi Abstynencji.
2. Zapraszam na spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
w poniedziałek o godz. 18.00. Nasze spotkanie rozpoczniemy Mszą św. a po niej
będzie krótkie spotkanie.
3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa
Popielcowa. Otwiera ona szczególny czas Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem
głów popiołem będą odprawiane w naszej kaplicy o godz.: 8:00, 10:00, 16:30 i 18:00.
4. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia. Post
obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych
zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich
możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw.
czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.
5. Droga krzyżowa, w naszej kaplicy będzie odprawiana w piątki po Mszy św. o godz.
8:00 i 18:00 a dla dzieci o godz. 17:00.
6. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, będą odprawiane w każdą niedzielę o godz. 17:00.
7. W piątek zapraszam na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn o godz. 20:00. Nasze
spotkanie rozpoczynamy modlitwą brewiarzową, następnie adorujemy Najświętszy
Sakrament i kończymy spotkanie modlitwą na zakończenie dnia.
8. W czwartek zapraszamy na spotkanie klubu seniora „ Dębiecka Piątka” o godz.10:00.
9. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie
w czwartek 27.02. o godz. 18:30.
10.Już teraz informujemy, że Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w naszej
parafii 14.05.Prosimy, aby kandydaci ochrzczeni w innej parafii niż Trójca św.
dostarczyli jak najszybciej odpis aktu chrztu.
11.W piątek zapraszamy na spotkanie młodzieży w sali nad kaplicą.
12.W sobotę zapraszam ministrantów na zbiórkę o godz. 10:00. Zapraszam też tych
chłopców, którzy chcieliby być ministrantami i służyć przy ołtarzu Panu Bogu.
13.S. Anna zaprasza dzieci na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz. 10.00.

