OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Zwykła
11.02.2018r.

1. W piątek zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Dziękujemy za przyjęcie kolędy, wspólną
modlitwę oraz złożoną ofiarę na potrzeby naszej wspólnoty. Niech nasze pobłogosławione
domy będą miejscem Bożej i ludzkiej miłości oraz miłosierdzia
2. Od jutra powracamy do normalnego porządku Mszy św. w dni powszednie, o godz.:
7.00 z jutrznią oraz 18.00 i 18.30
3. 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 Adoracji:
•

W niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu indywidualna
od godz. 7.00 do 20.00 (o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia)

•

W poniedziałek 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. 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
- o godz. 17.15 Różaniec

•

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

4. Spotkania grup duszpasterskich:
•
•

5.

Żywy Różaniec i Straż Honorowa NSJ różaniec w niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30
w dolnym kościele.
Rodzina Saletyńska w niedzielę Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja
wynagradzająca o godz. 15.00

Spotkanie i katecheza we wtorek:
•
•

Dla dzieci przygotowujących się do wczesnej Komunii Św. o godz. 17.00
Dla rodziców dzieci komunijnych i młodzieży do bierzmowania o godz. 19.00

6.

W piątek dyżur stałego konfesjonału tylko do południa: 9.00 – 12.00

7.

W sobotę:
•
•

Różaniec za zmarłych z wymienianek (część I) o godz. 18.00
Biuro Parafialne nieczynne

8.

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Caritas Parafialną

9.

W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Rafał Jankowski, Helena Kasperska, Henryk Marciniak,
Marianna Wiatr (pogrzeb we wtorek o godz. 11.00) oraz Przemysław Kasprzak (pogrzeb w
czwartek o godz. 12.00). Wieczny odpoczynek…

10. Polecamy prasę katolicką
11. Zapraszamy do parafialnej kawiarni Emaus, szczególnie na parafialne pączki przed przerwą
wielkopostną

