OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 marca 2018
1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie Żale z Nauką
Pasyjną dziś o godz. 15:00.
2. W naszej parafii rozpoczynamy dziś Rekolekcje Wielkopostne, pod hasłem

„Sakramenty święte darem zbawienia dla nas!” które poprowadzi proboszcz parafii
w Żelechlinku Ks. dr Marek Kania. Nauki rekolekcyjne dziś na wszystkich Mszach
świętych. W poniedziałek wtorek i środę Msze święte z naukami rekolekcyjnymi
o godz. 700, 900 1800 i 2000. Z tej racji nie będzie Mszy św. o godz.730. Osoby, które
zamówiły te Msze św. prosimy o kontakt z kapłanami w zakrystii w celu ustalenia
dogodnej godziny, na którą będziemy mogli przenieść zamówione intencje. Dzień
Sakramentu Pokuty i Msza św. dla chorych o godz. 9:00 w środę.

3. W poniedziałek – 19 marca przypada Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca

Najświętszej Maryi Panny i dzień imienin Bp. Józefa Zawitkowskiego oraz naszego
pana kościelnego Józefa Staszewskiego. W intencji solenizantów modlić się
będziemy na Mszy św. o godz. 900
4. W tym tygodniu odbędą się także Rekolekcje Wielkopostne dla Uczniów Szkół
Średnich nr 2 na ul. Blich i nr 4 na ulicy Kaliskiej. Spotkania rekolekcyjne będą
się odbywały w Bazylice Katedralnej w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 1100.
Prosimy rodziców i nauczycieli o pomoc młodzieży w pobożnym przeżyciu tych
ćwiczeń duchowych.
5. Zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 930 dla dorosłych,
o 1600 dla dzieci i młodzieży, o 1730 dla dorosłych. W najbliższy piątek - 23 marca
- zapraszamy także na Drogę Krzyżową ulicami miasta od pomnika Św. Jana Pawła
II na Starym Rynku do Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. Początek o godz. 1930.
6. Młodzież z klas maturalnych udaje się wraz ze swoimi katechetami na
Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów do Częstochowy w najbliższą sobotę –
24 marca. Zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce także nauczycieli
i wychowawców. Uczestników pielgrzymki prosimy, aby przed wyjazdem
przystąpili do Sakramentu Pokuty.
7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Główna
uroczystość – Diecezjalne Spotkanie Biskupa Ordynariusza z młodzieżą rozpocznie
się na Starym Rynku o godz. 1030 Poświęcenie palm o godz. 1130, a Msza św.
o godz. 1200 w Bazylice Katedralnej. Na to spotkanie i Mszę św. zapraszamy także
kandydatów do bierzmowania z naszej parafii w ramach comiesięcznych spotkań
formacyjnych.
8. Bóg zapłać za ofiary składane na dekorację i na kwiaty do Grobu Pańskiego:
100 zł od KŻR z p.w. Św. Maksymiliana Kolbe z Popowa, 110 zł od KŻR p.w. Św.
Wiktorii z ul. Poznańskiej, 150 zł. od KŻR p.w. Św. Ojca Pio z ul. Wschodniej, 100
zł od KŻR p.w. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z Zielkowic II, 100 zł od KŻR z Zabostowa
Małego. Na dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego przeznaczamy także ofiary
składane przez wiernych w czasie Gorzkich Żali. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
9.Szkoły średnie, dla kandydatów ze Szkół Podstawowych stojących przed
wyborem miejsca swojej dalszej edukacji organizują tak zwany „Dzień Otwarty”,
który odbędzie się we wtorek 20 marca.
10. W tym tygodniu pożegnaliśmy zmarłych + Śp. Józefę Tomaszewską, +Śp.
Mirosława Lamparskiego, +Śp. Mariana Madeja. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.

