OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11.02. 2018 r. - VI Niedziela Zwykła
Kolekta przeznaczona na wymianę oświetlenia i malowanie naszego kościoła.
1. Dziś rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo. Polega ono na
całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę, poniedziałek
i wtorek przed Środą Popielcową. Dzisiaj wystawienie około godz. 15.00, zaś
w poniedziałek i wtorek po Mszach św. porannych. W miarę możliwości
dostosujmy się do proponowanego planu adoracji, wywieszonego w gablotce.
2. W poniedziałek o godz. 15.00 w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie
Rodziny Franciszkańskiej.
3. We wtorek serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 z okazji urodzin
ks. Adama Kuchty.
4. W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres
wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. Obowiązuje post
jakościowy i ilościowy.
Msze św. z posypaniem głów popiołem: o godz.: 6.30, 7.30, 16.00, 18.00.
Po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy
w zakrystii.
 Zachęcamy czasie Wielkiego Postu do udziału w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej w piątki o godz.17.00 i Gorzkich Żali w niedziele o godz. 15.15
z kazaniem pasyjnym.
5. W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecania
za zmarłych można składać w zakrystii.
6. W piątek także o godz. 17.00 odbędzie się spowiedź dla bierzmowańców,
a o godz. 18.00 Msza św.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 w domu Parafialnym odbędzie się spotkanie
dla bierzmowańców grupy I, II i III.
„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary przeznaczone na wymianę oświetlenia i malowanie
naszego kościoła. W przyszłą niedzielę kolekta ma charakter jałmużny postnej,
W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” dzisiaj m.in.: Co walentynkowe serca mają
wspólnego z sypaniem popiołu na głowę?; czekają nas zmiany czy rewolucja? o
systemie opieki zdrowotnej mówi minister zdrowia

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
NIEDZIELA
15.00 – Oaza Rodzin
15.45 – Nabożeństwo zakończeniowe

PONIEDZIAEK i WTOREK
8.00 – Rodzina Franciszkańska i Członkowie Różańca św.
9.00 – ul. Bielszowicka, Równoległa, Piernikarczyka i
ul. Kasprowicza
10.00 – ul. Kokota, Kowaczka, Jordana i Obrońców Pokoju
11.00 – ul. Szymanowskiego, Zielona i Fińskie Domki
12.00 – ul. Ks. Niedzieli, Wierzbowa i Broniewskiego
13.00 – ul. Na Piaski, Szkolna, Kingi i Poznańska
14.00 – ul. Górna, Powstańców, Basenowa,
15.00 – Legion Maryi, ul. Chroboka i Wiosenna
16.00 – ul. Wideckiego, Osiedle Poligonu i Dzieci (Poniedziałek)
17.00 – Grupa Młodzieżowa i Młodzież (Wtorek)
17.45 – Nabożeństwo zakończeniowe

