OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 lutego 2018
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynając czterdziestodniowy czas
przygotowania do wydarzeń Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego
pamiętajmy, że jako wierzący w Chrystusa jesteśmy w tym okresie
szczególnie wezwani do Postu, Modlitwy i Jałmużny oraz zgodnie z IV
przykazaniem kościelnym, do powstrzymania się od udziału w zabawach.
2. W Wielkim Poście zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
już dziś o godz. 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątek
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 930 dla dorosłych, 1600 dla dzieci i
młodzieży, 1730 dla starszej młodzieży i dorosłych.
3. Narzeczonych zapraszamy na drugą już katechezę w przygotowaniu do
Sakramentu Małżeństwa, dziś o godz. 1900 w Domu Parafialnym.
4.Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłą Niedzielę na cele inwestycyjne.
Zebraliśmy 3587 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
5. Kandydatów do sakramentu Bierzmowania razem z rodzicami
zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie formacyjne za tydzień w niedzielę
25 lutego o godz. 1800. Obecność jest obowiązkowa.
6.Niedawno skończyły się ferie zimowe, a już myślimy o wypoczynku
wakacyjnym dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Ks. Bogdan i Siostra
Justyna zapraszają chłopców i dziewczęta ze Szkoły Podstawowej na wyjazd
wakacyjny w Bieszczady – do Ustrzyk Dolnych w terminie 18 lipca. Bliższe
informacje i zapisy i Ks. Bogdana lub u Siostry Justyny.
Ks. Sebastian zaprasza ministrantów i lektorów naszej parafii na wakacyjny
wyjazd w dniach 611 sierpnia do Sielpi Wielkiej w Województwie
Świętokrzyskim. Bliższe informacje i zapisy u ks. Sebastiana.
7.Jak możemy zauważyć, po prawie ośmiu miesiącach prac konserwatorsko
budowlanych w podziemiach nawy południowej naszej Bazyli Katedralnej
została ona obecnie częściowo udostępniona do użytku wiernych.
Dziękujemy archeologom, firmie konserwatorskiej AC Konserwacja z
Krakowa oraz firmie budowlanej za wykonane prace a Ks. Ekonomowi
Adamowi Matysiakowi za opiekę administracyjnofinansową i nadzór nad
przeprowadzonymi pracami. Ufamy, że zgodnie z harmonogramem do Świąt
Wielkanocnym będzie możliwe udostępnienie pozostałej części nawy.

8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy +Śp. Stanisława
Walkiewicza, +Śp. Helenę Dziedzic, +Śp. Tadeusza Wiankowskiego i Śp.
Jana Wójcika. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

