OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od dziś rozpoczynamy II część okresu Wielkiego Postu, mającą charakter
pasyjny.
2. Dzisiaj rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne dla wszystkich parafian.
Witamy w naszej wspólnocie ojca Joachima Zoka. Zapraszamy na Msze
św. z nauką rekolekcyjną w poniedziałek, we wtorek i w środę o godz.
8.00 i 17.30. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nauki
stanowe mężczyzn, we wtorek – kobiety. Okazja do spowiedzi św. – pół
godziny przed każdą Mszą św.
3. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 16.15.
4. Kolekta dzisiejszej niedzieli zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
5. W czwartek objazd chorych. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
6. Dzieci, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek
o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
7. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
8. W piątek o godz. 17.00 zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej ulicami
naszej miejscowości. Msza św. w tym dniu zostanie odprawiona o godz.
16.30.
9. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w sobotę o godz. 10.00.
10. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii. Przypominamy, że wierni,
którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny,
spełniając przy tym zwykłe warunki.
11. Młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkanie Ruchu Światło-Życie,
które rozpocznie się w piątek Mszą św. o godz. 16.30.
12. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.
13. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w sobotę
o godz. 16.00.

14. W tym tygodniu przypada II sobota miesiąca. Matki oczekujące
potomstwa zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00, podczas której
zostanie udzielone im specjalne błogosławieństwo.
15. Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. będziemy święcić
palmy. Procesja przypominająca nam o przybyciu Jezusa do Jerozolimy
będzie miała miejsce podczas Sumy o godz. 10.30.
16. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w zakrystii lub do
skarbony z tyłu kościoła.
17. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
18. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach
w kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z
serca Bóg zapłać!
19. Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie
się”, paschalików, naszego informatora parafialnego.

