IV Niedziela Wielkiego Postu - 11.03.2018 r.
1. Przeżywamy Wielki Post – czas Naszego nawracania i powrotu do Pana Boga. W piątki
Droga Krzyżowa o godz. 11.30, o godz. 16.30 dla dzieci i o godz. 18.45 dla młodzieży
i dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym w niedziele o godz. 17.00.
Do wspólnej modlitwy bardzo serdecznie zapraszamy.
2. W minioną niedzielę na tacę inwestycyjną zebraliśmy 4.563zł a klerycy do puszek na
seminarium zebrali około 2.800 zł. Bóg zapłać Wasze ofiary.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od godz. 17.00 zakończona
okolicznościowym nabożeństwem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W poniedziałek Nabożeństwo Wypominkowe o godz. 17.30. Msza Święta za zmarłych z
wypominek rocznych zostanie odprawiona poza Naszą Parafią.
5. W poniedziałek o godz. 19.00 w Naszym Kościele rozpocznie się Wieczór Uwielbienia –
Msza Święta w intencji uzdrowienia z konferencją ewangelizacyjną i po niej muzyczne
uwielbienie z charyzmatyczną posługą uzdrowienia. Nabożeństwo poprowadzi ks. dr Piotr
Skiba. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo prosimy o wypisywanie
intencji, które będziemy polecali Bożej Matce podczas tego Nabożeństwa.
7. Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do czwartku od godz. 16.00-17.30. Intencje mszalne
możemy także zamawiać w zakrystii.
8. Prasę katolicką można odebrać w zakrystii.
9. W soboty Wielkiego Postu o godz. 19.00 w Kawiarence koło Nowego Biura Parafialnego
mają miejsce Nauki Przedślubne dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia
Sakramentu Małżeństwa. Serdecznie zapraszam na nauki.
10. Nasza Parafia organizuje na przełomie września i października Pielgrzymkę do Włoch. Koszt
to 2.520 zł. Szczegóły pielgrzymki w gablocie przed Kościołem. Zapisy w zakrystii. Jest
jeszcze kilka wolnych miejsc.
11. W niedziele po Mszach Świętych i w środy od godz. 13.00-14.00 w Biurze Parafialnym podobnie jak w latach minionych pomagamy rozliczać PIT, by 1% przeznaczyć na Nasze
zabytkowe organy. Bóg zapłać za Wasze zrozumienie i pomoc.
12. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzają świece na stół wielkanocny, kartki
świąteczne oraz zbierają ofiary do puszek na pomoc osobom potrzebującym. Wesprzyjmy te
inicjatywy. Bóg zapłać za Wasze ofiary.
13. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10.30 zapraszamy dzieci na warsztaty PDMD podczas,
których będziemy tworzyć ozdoby wielkanocne i palmy.
14. W piątki 16 i 23 marca po Drodze Krzyżowej dla dzieci zapraszamy wszystkie dzieci do
robienia palm wielkanocnych. W niedzielę 18 marca i 25 marca Rodzice dzieci będą
rozprowadzały palmy. Ofiary przy tej okazji zebrane zostaną przeznaczone na Duszpasterstwo
Dzieci. Bóg zapłać za Wasze ofiary.
15. Wszystkim Parafianom życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień
życia. Niech okres Wielkiego Postu będzie przez Nas owocnie przeżyty, byśmy dobrze się
przygotowali do religijnego przeżycia Świąt Wielkanocnych.
16. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Leszka
Białachowskiego, śp. Danutę Kieliszewską i śp. Salomeę Stojke. Módlmy się za zmarłych
Parafian: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ….
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