Ogłoszenia na 19 marca 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – III Niedziela W. Postu „A”

19 marca 2017 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już III Niedzielę Wielkiego Postu. Razem z Samarytanką prosimy
Chrystusa, by nas napełnił wodą żywej wiary i obmył z wszelkich grzechów. O godz. 17,oo
zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Ofiary zbierane na tacę podczas Gorzkich
Żali przeznaczymy na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego. Bóg zapłać. Bóg zapłać także za ofiary
złożone dzisiaj na tacę na Misyjne Dzieła Pomocy „Ad gentes”.

2. W poniedziałek przypada liturgiczna Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP, a w
sobotę
Uro
czystość Zwiastowania Pańskiego
. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask, nieustannej opieki
Matki Najświętszej i przemożnego orędownictwa św. Józefa. W sobotę podczas Mszy św. o
godz. 10,oo nastąpi
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

3. We wtorek 21 marca Mszą św. o godz. 18,oo rozpocznie się ostatnie spotkanie Dekanalnej
Katechezy Przedmałżeńskiej
. Po Mszy św. zakończenie i rozdanie świadectw w Sali Konferencyjnej na plebanii.

4. W przyszłą niedzielę młodzież naszej parafii będzie zbierała do skarbony ofiary na budowę
szkoły w Czadzie
,
gdzie na misjach pracuje kapłan naszej diecezji
Ks. Jakub Szałek
. Nasza diecezja pragnie materialnie i modlitewnie wesprzeć to dzieło. Gorąco apelujemy o
życzliwość i ofiarność na ten cel.
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5. W sobotę 25 marca o godz. 19,3o przed katedrą rozpocznie się Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej ulicami naszego miasta przygotowane przez młodzież. Inspiracją była
inscenizacja Drogi Krzyżowej podczas Światowych Dni Młodzieży. Zapraszamy wszystkich
chętnych.
Kandydaci do bierzmowania z wszystkich
grup uczestniczą w tej Drodze Krzyżowej w ramach spotkań przygotowawczych przed
bierzmowaniem.

6. Od poniedziałku do środy Rekolekcje Wielkopostne będą przeżywać uczniowie Gimnazjum
Nr 16. Z tego powodu w poniedziałek i wtorek Msze św. przed południem o godz. 7,oo; 8,oo i
10,oo będą w Kościele Zasadniczym.

7. Przypominamy, że Drogę Krzyżową odprawiamy w każdy piątek Wielkiego Postu: dla dzieci o
godz. 17,oo; dla wszystkich o godz. 9,3o i 17,3o a dla młodzieży o godz. 19,oo. Natomiast
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17,oo. Po Gorzkich
Żalach Koronka do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych
nabożeństwach i wspólnej modlitwy.

8. Już dziś informujemy, że nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne będziemy przeżywać
od soboty 1 kwietnia do środy 5 kwietnia
. Ćwiczeniom rekolekcyjnym będzie przewodniczył
o. Roman Rusek – kapucyn
. Szczegółowy program zostanie wywieszony na afiszach w gablotach ogłoszeń. Serdecznie
prosimy, aby tak rozdysponować swoim czasem, aby skorzystać z tej duchowej okazji do
pogłębienia swojej wiary.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Jak Józef schody zbudował” – o schodach bez gwoździ i żadnej podpory w Santa Fe w USA;
„Ten, który wierzy” – o kulcie św. Józefa; „Wojna bez twarzy, bez imienia, bez paszportu” – o
zdziwieniu muzułmanów, którym w Aleppo pomagają chrześcijanie; „Skóra, motocykl i Bóg” –
rozmowa z Piotrem Frezą i Korneliuszem Żegunią, prezesem i skarbnikiem Chrześcijańskiego
Klubu Motocyklowego „Boanerges”; „Jestem oficerem w armii Chrystusa” – o wierze, która jest
najlepszą motywacją do działania i obrony najsłabszych. W dwumiesięczniku „Miłujcie się”
warto przeczytać: „Jak żyć? Rady Jana Pawła II”; „ Ślad Stwórcy – Droga Mleczna”; „Siła
modlitwy”. Zachęcamy do nabycia i lektury. Polecamy też „Modlitewnik czcicieli św. Józefa” w
cenie 5 zł.
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10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyły: śp. Sabina Cieśla lat 95 z ul.
Łomżyńskiej 54 i
Lesława Nawrocka lat 80
z ul. P. Pracy 1, które ze wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie………………

11. Na zaspokojenie naszych duchowych pragnień przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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