Ogłoszenia na 5 marca 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – I Niedziela W. Postu „A”

5 marca 2017 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu. Chrystus swoją postawą daje nam
przykład, jak mamy postępować wobec podszeptów złego ducha. Z racji I niedzieli miesiąca w
Kościele Nawiedzenia wystawienie i prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.
14,oo.
O godz. 17,oo w Kościele
Zasadniczym
Gorzki
e Żale z kazaniem pasyjnym
zakończone
Koronką do Bożego Miłosierdzia
. Serdecznie zapraszamy.

2. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można pobierać u naszych harcerzy przed
harcówką.

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Rafała w poniedziałek 6 marca.
Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo. Natomiast kandydaci z grupy ks. Grzegorza
i ks. Mirosława przyjdą na spotkanie w piątek 10 marca. Rozpoczęcie udziałem w Drodze
Krzyżowej o godz. 17,3o.

4. Uczestników Dekanalnej Katechezy Przedmałżeńskiej zapraszamy we wtorek 7 marca o
godz. 18,oo.

5. W środę przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom składamy
najserdeczniejsze życzenia, aby wzór swojej kobiecości upatrywały w osobie NMP.
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6. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: dzieci o godz. 17,oo; wszystkich
o godz. 9,3o lub 17,3o; natomiast młodzież o godz. 19,oo.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17,oo
a po nich Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do licznego udziału.

7. Przypominamy o możliwości odpisywania 1% podatku dochodowego na nasze
Hospicjum. W Hospicjum można też otrzymać bezpłatną pomoc przy wypełnianiu zeznania
podatkowego.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Wielki Post ma nas obudzić” – rozmowa z o. Leonem – benedyktynem z Tyńca o tym, jak dziś
podejmować umartwienia; „Czas poniżenia i próby” – o uroczystości wręczenia patentów
oficerskich kapłanom, którzy jako klerycy odbyli zasadniczą służbę wojskową; „Ksiądz na
emigracji” – o problemach duszpasterskich z jakimi borykają się kapłani posługujący Polakom w
Wielkiej Brytanii; „Dla dzieci przestałam brać” – historia matki, która wyszła z uzależnienia.
Zachęcamy do lektury.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Małgorzata Dietrych lat 73 z ul.
Łomżyńskiej 51;
Zbigniew Strzeliński lat 57
z ul. W. Polskiego 22;
Stanisława Wójcik lat 83
z ul. Bpa Kozala 8;
Halina Brzezińska lat 91
z ul. Białogardzkiej 19;
Leszek Wojtaszyk lat 71
z ul. Białogardzkiej 25;
Marcin Górski lat 37
z ul. Sz. Szeregów 4 i
Teresa Szałygo lat 83
z ul. Boh. Westerplatte 9, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…………….

10. Na dobre i owocne przeżywanie wielkopostnego nawrócenia przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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