OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII Niedziela Zwykła
19.02.2017r.

1 Dzisiaj:
 Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Parafialnej.
 Poświęcenie świec dla dzieci klas III przygotowujących się do Komunii św. podczas
Mszy św. o godz. 11.30.
 Nabożeństwo do Matki Bożej z La Salette o godz. 20.00 w górnym kościele. (Msza
św. o godz. 20.00 w kościele dolnym).
2 Od jutra powracamy do zwykłego porządku Mszy św. w dni powszednie: o godz. 7.00
z jutrznią oraz wieczorem o godz. 18.00 i 18.30. W piątki dyżur stałego konfesjonału
od godz. 9.00 do 12.00 i o od 15.00 do 18.30.
3 Spotkania grup duszpasterskich:
 Rodzina Saletyńska dzisiaj o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
i Adoracja Wynagradzającą Sercu Pana Jezusa.
 Wspólnota Żywego Różańca i Straży Honorowej NSJ spotkanie w poniedziałek
o godz. 18.30 w Auli.
 Parafialny Zespół Caritas – we wtorek o godz. 18.30.
 Krąg Biblijny w środę po Mszy św. o godz. 18.30.
 Wiara i Światło – piątek o godz. 17.00 Msza św. i spotkanie w Auli.
 Duszpasterstwo młodzieży w piątek o godz. 19.00.
 Zbiórka ministrantów oraz kandydatów i chłopców, którzy chcą zostać
ministrantami w sobotę o godz. 10.00 w zakrystii.
4 W kalendarzu liturgicznym:
 W środę – święto Katedry św. Piotra
 W czwartek – św. Polikarpa
5 Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania z klas III w tym tygodniu według
ustalonego harmonogramu.
6

W środę:



7

Nabożeństwo do św. Rity o godz. 17.30 w górnym kościele.
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w Biurze Parafialnym o godz. 19.30

W czwartek nabożeństwo za zmarłych z wymienianek rocznych o godz. 17.30 (część II).

8

W poniedziałek 27 lutego przeżywamy 40 rocznicę podpisania przez Arcybiskupa Antoniego
Baraniaka dekretu ustanawiającego naszą parafię. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o
godz. 18.00, którą będą celebrować kapłani pracujący przez te lata w naszej wspólnocie oraz
kapłani z niej się wywodzący. W tym dniu w naszej parafii rozpoczynamy także nabożeństwo
40 godzinne.

9

Zapraszamy do oglądania w TV Relax oraz w internecie kolejnego Programu Katolickiego
PIELGRZYM.

10

W tym tygodniu odszedł do Pana: śp. Tadeusz Brzozowski (pogrzeb we wtorek o godz. 12.00).
Wieczny odpoczynek…

11

Polecamy prasę katolicką.

12

Zapraszamy do parafialnej kawiarni Emaus, na pyszne pączki. W tym tygodniu tłusty
czwartek, tradycyjnie w naszej kawiarni już od godz. 7.00 będzie można nabyć nasze
parafialne pączki.

