Ogłoszenia Parafialne – VIII Niedziela Zwykła - 3.03.2019r.

Zapraszamy wiernych na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przed
rozpoczęciem czasu Wielkiego Postu :
- niedziela- godz. 13.00 – mieszkańcy ul. Ks. Korczoka, Wolności, Pyki, Fiołków
14.00 – mieszkańcy ul. Kalinowej , Struzika, Ks. Janika, Bzów
16.00 – na nabożeństwo eucharystyczne zapraszamy wszystkich chętnych
- poniedziałek – godz. 7.30 – 8.30
popołudniu – godz. 16.00- 18.00
- wtorek
- godz. 7.30 - 8.30
popołudniu - godz. 16.00 –18.00
Ułóżmy swoje zajęcia tak, aby znależć czas by przyjść do Kościoła na chwilę adoracji
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie
członków Grupy Pielgrzymkowej oraz zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem
Najbliższa środa to Środa Popielcowa, która rozpoczyna czas Wielkiego Postu, czas poprawy
życia, pokuty, nawrócenia. Tego dnia ludzi wierzących obowiązuje post ścisły, jakościowy i
ilościowy. Zapraszamy na Msze św. z posypaniem głów popiołem : rano o godz. 7.00 8.00 9.15
popołudniu o 15.00 16.30 i wieczorem o 18.00. Nie będzie w środę nowenny.
W czwartek na Mszy św. o godz. 16.00 ks. Biskup Andrzej Iwanecki udzieli Sakramentu
Bierzmowania młodzieży nasze Parafii. Zapraszamy na tę uroczystość.
W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy wiernych na Drogę Krzyżową, rano o godz. 7.30
i popołudniu o godz. 17.15 W zakrystii będą przyjmowane zalecki czyli wypominki za
zmarłych, za których będziemy się modlić podczas Drogi Krzyżowej.
Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeżwość Narodu. Zachęcamy wiernych by w czasie
Wielkiego Postu nie pić alkoholu i nie częstować w naszych domach. To postanowienie można
zapisać w Księdze Trzeżwości, wyłożonej na ołtarzu Serca Pana Jezusa.
Od środy popielcowej rozpoczyna się czas przystępowania do Komunii św. wielkanocnej a
przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w tym okresie
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym
tygodniu. W środę po Mszy wieczornej do sprzątania kościoła zapraszamy rodziców i
kandydatów do bierzmowania a w sobotę na godz. 9.00 zapraszamy do sprzątania kościoła
mieszkańców ul. Wolności 582- 584
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na seminarium i diecezję. Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na
konto parafii.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta- czas Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką i informator
Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem mojego nawrócenia i poprawy życia

