Ogłoszenia Parafialne na 21 lutego 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

I Niedziela Wielkiego Postu „B”

21 lutego 2021 roku.

1. Dzisiaj – w I Niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy wezwanie Chrystusa Pana do
nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Dołóżmy wszelkich starań, by mimo pandemii, ten czas
szczególnej łaski Bożej właściwie wykorzystać i dobrze przeżyć. W niedziele Wielkiego Postu o
godz. 17,oo zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W piątki Wielkiego Postu
zapraszamy na Drogę Krzyżową: w Kościele Nawiedzenia o godz. 16,3o dzieci, a młodzież po
Mszy św. wieczornej o godz. 18,oo; natomiast dorosłych zapraszamy o godz. 9,3o i 17,3o w
Kościele Zasadniczym. Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej dla dorosłych Msza św. również w
Kościele Zasadniczym. Ze względu na Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu wystawienie i
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16,3o-17,3o w Kościele Zasadniczym. Podczas
Adoracji okazja do spowiedzi św.

2. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze
Parafialnym. Oddajemy je po spowiedzi św. przy konfesjonale lub ministrantowi przystępując do
Komunii św. Kartek nie oddajemy wrzucając na tacę!

3. W imieniu naszych podopiecznych z Hospicjum bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary
złożone na tacę w Popielec. Bóg zapłać za dobre serca. Przypominamy o możliwości
odpisywania 1% podatku dochodowego na nasze Hospicjum.

4. W poniedziałek przypada Święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Naszą modlitwą wesprzyjmy
posługę Piotra naszych czasów papieża Franciszka.
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5. Przypominamy, że ze względu na pandemię, chorych i osoby w podeszłym wieku
nawiedzimy w domach dopiero w sobotę 20 marca w godz. przedpołudniowych. Będzie to już
wizyta przedświąteczna. Zgłoszenia stałych chorych oraz chętnych tzw. jednorazowych
przyjmujemy w zakrystii lub Biurze Parafialnym do niedzieli 14 marca. Przy zgłoszeniu prosimy
też podawać nr kontaktowy telefonu.

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I odbędzie się w piątek 26 lutego.
Rozpoczęcie udziałem w Drodze Krzyżowej dla młodzieży w Kościele Nawiedzenia po Mszy
św. wieczornej o godz. 18,oo.

7. W przyszłą niedzielę 28 lutego podczas Mszy św. o godz. 13,oo poświęcenie medalików,
świec, książeczek do nabożeństwa oraz Pisma Świętego dzieciom I Komunijnym ze Szkoły
Podstawowej nr 46.

8. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na Misyjne Dzieła Pomocy Ad
Gentes. Bóg zapłać.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W najnowszym „Przewodniku” można
przeczytać: „Zaproszeni na pustynię” – rozważania Liturgii Słowa; „Zagubienie” – pierwsza
wielkopostna odsłona lęku i nadziei; „Ekumenizm z daleka” – rozmowa Moniki Białkowskiej z ks.
prof. Henrykiem Seweryniakiem o ekumenizmie; „Zamach na Polskę” – obszerna relacja z
obchodzonej w naszej parafii 81. Rocznicy Pierwszej Deportacji Polaków na Sybir. Zachęcamy
do nabycia i lektury wielkopostnej.

10. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej rodziny parafialnej przekroczyli: śp. Jadwig
a Błochowiak lat 96; Jadwiga Antczak lat 82; Danuta Zgorzelak lat 89; Stanisław Kowalski
lat 75; Elżbieta Kłusek lat 64; Helena Bartoszyńska lat 91; Kazimierz Tyburski lat 71;
Franciszek Psiakowski lat 67 i Jerzy Kamiński lat 77
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie…………

11. Na skuteczne podejmowanie trudu wielkopostnego nawrócenia przyjmijmy wsparcie Bożym
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błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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