Ogłoszenia parafialne
8. niedziela zwykła
27 lutego 2022
1. W Środę Popielcową rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze Święte w naszym kościele o
godz. 7.30, 9.30 oraz 18.00. W tym dniu chrześcijanie zachowują post jakościowy, czyli bez mięsa
(obowiązuje wszystkich od 14 roku życia), a także ilościowy, czyli tylko jeden posiłek do syta (ten
post obowiązuje wszystkich między 18, a 60 rokiem życia).
2. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w dużej sali domu
parafialnego.
3. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Nabożeństwo po
porannej Mszy Świętej oraz na zakończenie adoracji, o godz. 17.50.
4. W I piątek miesiąca nabożeństwo po porannej Mszy Świętej. Ks. Błażej uda się z posługą
sakramentalną do chorych wyjątkowo już w I czwartek, ks. Jan natomiast w II piątek miesiąca, czyli
11 marca. Spowiedź w czwartek i piątek przed Mszami Świętymi.
5. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o
godz. 18.30 dorosłych oraz młodzież.
6. W I sobotę miesiąca śpiew Godzinek o godz. 7.00, Msza święta o godz. 7.30, a po niej różaniec
fatimski.
7. Za tydzień rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 9
marca.
8. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.
17.30.
9. Msza Święta, a następnie modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała, odbędzie się w naszym
kościele w przyszłą niedzielę o godz. 18.30.
10. Pierwsza próba scholi w ramach przygotowań do Triduum Paschalnego w piątek po Drodze
Krzyżowej, czyli o godz. 19.15 w dużej sali domu parafialnego. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież.
11. Zarezerwowaliśmy w Multikinie projekcję filmu „Cud Guadelupe”. Odbędzie się ona w czwartek,
10 marca, o godz. 18.45. Przy zbiorowym wynajmie cena biletu wynosi 12 zł, a dla młodzieży naszej
parafii 6 zł. Zapisy w zakrystii. Więcej o filmie w „Dobrych Nowinach”.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członków naszych wspólnot oraz osoby chętne w piątek po
Drodze Krzyżowej, czyli o godz. 19.15.
13. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka, m.in. nowy numer „Dobrych Nowin”.

