Ogłoszenia Parafialne na 28 lutego 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

II Niedziela Wielkiego Postu „B”

28 lutego 2021 roku.

1. Dzisiaj – przeżywając II Niedzielę Wielkiego Postu – wraz z Apostołami udajemy się na
Górę Przemienienia, aby ujrzeć Jezusa w blasku Jego mocy i chwały. Podczas Mszy św. o
godz. 13,oo nastąpi poświęcenie medalików, świec, książeczek i Pisma Świętego dzieciom I
Komunijnym ze SP nr 46. O godz. 17,oo zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Ofiary zbierane na tacę podczas tego nabożeństwa przeznaczymy na kwiaty do Grobu
Pańskiego. Bóg zapłać.

2. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę jako pomoc Kościołowi w krajach misyjnych „Ad
Gentes”.

3. Od 3 marca w łączności z Mszą św. o godz. 10,oo rozpoczynamy środowe nabożeństwa ku
czci św. Józefa.

4. W czwartek przypada Święto św. Kazimierza Królewicza. Solenizantom życzymy obfitości
Bożych łask, orędownictwa św. Patrona oraz wszelkiej pomyślności.

5. W czwartek 4 marca firma Green Office Ecologic, zajmująca się utylizacją zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego organizuje zbiórkę takiego sprzętu w naszej parafii. Przychód z
odzyskanych surowców z demontażu zebranego sprzętu przeznaczony jest na wsparcie
polskich misjonarzy pracujących w najbiedniejszych krajach świata. Prosimy o gromadzenie
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takiego sprzętu w czwartek od rana do godz. 13,oo przy Kościele Nawiedzenia, w miejscu,
gdzie zwykle podstawiany jest kontener na makulaturę. Bóg zapłać za wsparcie tej pożytecznej
akcji.

5. Przypominamy, że Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu odprawiamy w Kościele
Nawiedzenia dla dzieci o godz. 16,3o a dla młodzieży po Mszy św. o godz. 18,oo; natomiast w
Kościele Zasadniczym dla dorosłych o godz. 9,3o i 17,3o. Serdecznie zapraszamy.
Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek o godz. 16,3o w Kościele
Zasadniczym. Zakończenie Adoracji przed Drogą Krzyżową o godz. 17,3o. Okazja do spowiedzi
św. w Kościele Zasadniczym w piątek od godz. 17,3o.

6. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota marca. Okazja do spowiedzi św.
podczas każdej Mszy św. Spowiedź św. dla dzieci w piątek w Kościele Nawiedzenia od godz.
16,oo. Godzina św. w czwartek w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo; nabożeństwo
ku czci NSPJ w piątek w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo i przed wieczorną Drogą Krzyżową;
nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz. 8,oo
wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzeszników z rozważaniem fatimskim. Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo.
Zapraszamy do modlitwy.

7. W przyszłą niedzielę 7 marca z racji I niedzieli miesiąca w Kościele Nawiedzenia po Mszy
św. o godz. 7,3o wystawienie i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie
Adoracji po Mszy św. o godz. 13,oo.

8. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze
Parafialnym w godz. urzędowania.

9. Przypominamy, że chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy w sobotę 20 marca w
godz. przedpołudniowych. Zgłoszenia w zakrystii lub Biurze Parafialnym do niedzieli 14 marca.
Będzie to już wizyta przedświąteczna.

10. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I Szkół Ponadpodstawowych odbędzie się w
sobotę 6 marca o godz. 12,3o w
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Kościele Nawiedzenia.

11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Potrzebujemy Taborów” – rozważanie liturgii Słowa; „Lęk przed Bogiem” – druga odsłona
wielkopostnych rozważań; „Lekarstwo na rany” – o marcowej pielgrzymce papieża do Iraku;
„Nie stać nas na to, by im nie pomóc” – problem pomocy dla rodziców wychowujących dzieci z
niepełnosprawnością. Do „Przewodnika” dołączony jest „Modlitewnik 5 minut z Bogiem” na
każdy dzień marca. Zachęcamy do nabycia i wielkopostnej lektury.

12. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Regina Woronowska lat 88;
Andrzej Świtaj lat 62; Wanda Kukuła lat 88; Halina Katafiasz lat 89; Krystyna Łobodzińska
lat 71; Józef Bryś lat 80 i Monika Sommer Gordon lat 83
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie………..

13. Na wielkopostną przemianę naszych serc przyjmijmy wsparcie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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