OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
27 lutego 2022
1. Dziś VIII Niedziela Zwykła
2. Dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę wszystkim wiernym, którzy
uczestniczyli we Mszy św. w intencji +Śp. Bpa Alojzego Orszulika w III
Roczni Śmierci w ostatni poniedziałek 21 lutego o godz. 18 00. Bóg zapłać.
3. Zapraszamy dzieci z klas IV wraz z rodzicami na kolejną Mszę św.
i spotkanie w przygotowaniu do rocznicy I Komunii Św. dziś o godz. 16 00
4. Zapraszamy młodzież klas VIII również razem z rodzicami na Mszę św.
i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania dziś
o godz. 1800.
5. W tym tygodniu w środę – 2 marca - przypada Popielec rozpoczynający
Okres Wielkiego Postu, czyli 40 dni przygotowania do Uroczystości
Wielkanocy. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7 00;
800; 900 i o godz. 1800 z udziałem Bpa Ordynariusza. Przypominamy, że w
tym dniu wierzących obowiązuje post ścisły, to znaczy nie tylko
powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, ale także ilościowe
ograniczenie posiłków – raz do syta i dwa razy dla podtrzymania sił.
6. Już dziś zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne – Drogę Krzyżową
w piątki o godz. 930 dla dorosłych, o 1600 dla dzieci i młodzieży i o 1730 dla
dorosłych oraz na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 1500.
7. W tym tygodniu w pierwszy piątek miesiąca spowiedź na porannych
Mszach Św. i po południu po Koronce do Miłosierdzia Bożego i po modlitwie
do Krwi Chrystusa od godz. 15 30. O 1600 Droga Krzyżowa dla dzieci o 1630
Msza św. o 1700 Różaniec, o 1730 Droga Krzyżowa dla dorosłych i starszej
młodzieży. Wieczorna Msza św. o godz. 1800.W pierwszą sobotę miesiąca
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. o godz. 9 00.
8. Zgodnie z wolą Episkopatu oraz naszego Ks. Biskupa w Środę Popielcową
i najbliższą Niedzielę dary składane do puszek będą przeznaczone na pomoc
ofiarom wojny na Ukrainie. Bóg zapłać!
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy +Śp. Mirosława Krzeszewskiego,
+Śp. Stanisława Przyżyckiego, +Śp. Konrada Okraskę. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie.

