Ogłoszenia parafialne – 20 marca 2022 r.
3 niedziela Wielkiego Postu
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dzieci kl. 3.
2. Dzisiaj spotkanie Szkoły modlitwy o godz. 19.00 w salce na plebanii.
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
 Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30 i 18.45
 Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.30
 Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny.
4. Zapraszamy codziennie o godz. 17.20 na adorację Najświętszego Sakramentu i
różaniec w intencji pokoju na świecie i na Ukrainie.
5. W piątek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Tego
dnia w Rzymie o godz. 17.00 papież Franciszek dokona Aktu poświęcenia Rosji i
Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Łącząc się z tym wydarzeniem zapraszamy w
piątek na adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec o godz. 16.45. Po Mszy św.
wieczornej sprawowanej w intencji pokoju na Ukrainie oraz nawrócenia Rosji, Drogę
krzyżową poprowadzi chór parafialny.
6. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka ministrantów młodszych.
7. W sobotę o godz. 19.00 spotkanie dla lektorów.
8. Za tydzień po Mszach św. zbiórka do puszek na świąteczne paczki i poczęstunek dla
seniorów i podopiecznych parafialnego Caritas.
9. Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dzieci kl. 3.
10. Za tydzień spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok 1 po mszy św. wieczornej.
11. W zakrystii są do nabycia podręczniki do rozważań Męki Pana Jezusa. To szczególna
okazja do pogłębienia swojej duchowej relacji z Bogiem w tym wyjątkowym czasie
przygotowania do Triduum Paschalnego. 24-dniowe rozważania rozpoczniemy we
czwartek błogosławieństwem podczas Mszy św. wieczornej. Więcej informacji u ks.
Roberta oraz w gablocie.
12. Do skarbonek przy drzwiach wejściowych do kaplicy można złożyć ofiary na kwiaty
do Grobu Pańskiego.
13. W tym roku rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 3-6 kwietnia. Poprowadzi je
ks. Piotr Prokopowicz z Miejsca Piastowego. Otaczamy naszego rekolekcjonistę
modlitwom prosząc dla niego i dla nas o światło Ducha Świętego.
14. Pewnej rodzinie z ul. Częstochowskiej dziękujemy za posprzątanie kaplicy. W tym
tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Sadowej, a w przyszłym z ul.
Kosynierów 2.
15. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie
finansowe na utrzymanie kościoła:
nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001
zapowiedzi przedślubne:
Sebastian Uszyński, kawaler i Mariola Chacińska, panna, oboje z par. tutejszej – zapowiedź 1

