OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII Niedziela Zwykła
26.02.2017r.

1 Zapraszamy jutro na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00, z okazji 40 rocznicy powstania
naszej wspólnoty parafialnej. Mszę św. celebrować będą kapłani pracujący przez te lata
w naszej wspólnocie, kapłani z naszego dekanatu i zaprzyjaźnieni.
2 W tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkiego Postu:
I.

Środa Popielcowa:
 Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00 i 18.30
 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.15.
 Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną.
 Przypominamy, że wszystkich od 14 roku życia obowiązuje post. Dodatkowo
między 18 a 60 rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych wierni
są zobowiązani do zachowania postu ścisłego. Post ścisły pozwala na jednorazowy
posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. W tym dniu nie ma
żadnej dyspensy.

II.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
 Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 16.30 (dla dzieci) oraz o godz. 17.15
(dla dorosłych i młodzieży).
 Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00 po nabożeństwie Msza św.

III.

W ramach przygotowania do Wielkiego Postu od dzisiaj do wtorku przeżywamy
w naszej parafii nabożeństwo czterdziestogodzinne. Zapraszamy do chwili Adoracji
Najświętszego Sakramentu. Prosimy do włączenia się w modlitwę w intencji
naszej parafii, archidiecezji i całego Kościoła – członków grup duszpasterskich oraz
wszystkich parafian z miasta i wiosek. Dodatkowo codziennie o godz. 15.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz w poniedziałek i wtorek o godz. 12.00
Różaniec.
Plan nabożeństwa 40 godzinnego:


W niedzielę Adoracja
od godz. 7.00 do 20.00.



W poniedziałek Adoracja od godz. 7.30 do 17.30:
- o godz. 12.00 Anioł Pański i Różaniec (Wspólnota Żywego Różańca)
- o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
- od godz. 15.30 do 16.00 Adoracja dla mieszkańców ul. Okulickiego
- od godz. 16.00 do 16.30 Adoracja dla mieszkańców ul. Chłapowskiego
- od godz. 16.30 do 17.00 Adoracja dla mieszkańców ul. Grunwaldzkiej
i Komorowskiego

Najświętszego

Sakramentu

indywidualna



We wtorek Adoracja od godz. 7.30 do 18.00:
- o godz. 12.00 Anioł Pański i Różaniec (Wspólnota Żywego Różańca)
- o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
- od godz. 15.30 do 16.00 Adoracja dla mieszkańców ul. Paderewskiego,
Konstytucji 3 Maja, Chopina i Szymanowskiego
- od godz. 16.00 do 16.30 Adoracja dla mieszkańców wiosek
- od godz. 16.30 do 18.00 Adoracja prowadzona przez Grupy Duszpasterskie
( o godz. 17.15 Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej – prowadzi ADS).

3 Spotkania grup duszpasterskich:







Duszpasterstwo młodzieży w piątek o godz. 19.00.
Rodzina Radia Maryja – spotkanie w piątek po Mszy św. wieczornej. Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę o godz. 7.30, później
różaniec.
Zbiórka ministrantów oraz kandydatów w sobotę o godz. 10.00 w zakrystii.
W Nochowie wspólnota Żywego Różańca w sobotę o godz. 17.00 Msza św.
Żywy Różaniec i Straż Honorowa NSJ różaniec w niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30
w dolnym kościele.

4

W środę zapraszamy do KCEK na wspomnienie słowno – muzyczne oraz koncert pieśni
patriotycznych z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych o godz. 19.30. Wstęp wolny.

5

W tym tygodniu I Piątek:


Spowiedź św. od godz. 9.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.30 – kościół dolny oraz od
17.30 do 19.00 w kościele górnym.
W Nochowie o godz. 10.00 Msza św. i objazd chorych z wiosek.


6

W sobotę:





Święto św. Kazimierza
O godz. 9.00 Msza św. o dary Ducha Św. z nałożeniem rąk.
Od godz. 10.00 odwiedziny chorych z posługa sakramentalną w mieście.
Biuro Parafialne nieczynne.

7

W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas III według ustalonego
harmonogramu.

8

W tym tygodniu odszedł do Pana: śp. Marian Owczarzak. Wieczny odpoczynek…

9

Polecamy prasę katolicką.

10

Zapraszamy do parafialnej kawiarni Emaus, na pączki.

