1 marca 2020

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie Kręgu biblijnego w poniedziałek o godz. 19.
2. Zapraszam na spotkanie Apostolatu chorych i umierających w środę po wieczornej
Mszy św.
3. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie siew środę po wieczornej Mszy św.
4. Jak co roku przygotowaliśmy na Wielki Post list do naszych parafian. Bardzo proszę
o pomoc w jego kolportażu.
5. Nabożeństwa pasyjne w naszej parafii będą odprawiane:
 Droga krzyżowa w piątek o godz. 8.00 i 18.00 dla młodzieży i dorosłych
a dla dzieci o godz. 17.00.
 Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17.00
6. W ramach przygotowań do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zamiast
rekolekcji wielkopostnych będziemy w tym roku przeżywać Triduum Miłosierdzia
Bożego w dniach poprzedzających drugą niedzielę po Wielkanocy, czyli od 15 do 18
kwietnia. Natomiast od 29.08. do 05.09. będziemy przeżywać po raz pierwszy misje
parafialne, które już bezpośrednio przygotują nas do uroczystości Nawiedzenia Matki
Bożej Częstochowskiej.
7. Pragnę poinformować, że spotkanie „klubiku dla dzieci” będzie się odbywać w każdy
wtorek od godz.10.00 do 12.00.
8. Zapraszamy do naszego kina parafialnego w czwartek o godz. 19.00 na film pt.
„Dotknij nieba”.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca.
10.Alby do komunii będzie można odebrać w czwartek po wieczornej Mszy św.
11.W czwartek zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do
godz. 18.00. W czasie adoracji będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie
i zakonne.
12.Spowiedź z okazji pierwszego piątku miesiąca odbędzie się od godz. 15.00 do godz.
17.00. Spowiedź rozpoczniemy nabożeństwem do Bożego miłosierdzia.
13. Chorych i seniorów odwiedzimy: ks. proboszcz w piątek i ks. Bartosz wyjątkowo
w piątek od godz. 8.30.
14.Ks. Bartosz organizuje wyjazd ministrantów na „Jump Arene” w sobotę o godz. 9.30.
15. W sobotę po Mszy św. o godz. 08.00 powierzymy naszą wspólnotę Niepokalanemu
Sercu Maryi.
16.S. Anna zaprasza dzieci na spotkanie „koła misyjnego” w sobotę o godz. 10.00.
17. Z tyłu kaplicy można nabyć w cenie 7 zł. paschaliki na stół wielkanocny.
18.Od wtorku będę przyjmował intencje na drugie półrocze.
.

