Ogłoszenia Parafialne na 18 lutego 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

I Niedziela W. Postu „B”

18 lutego 2018 roku.

1. Dzisiaj – w I Niedzielę Wielkiego Postu słyszymy wezwanie Chrystusa Pana do nawrócenia
i uwierzenia w Ewangelię. Dołóżmy starań, by ten czas szczególnej obfitości Bożej łaski
właściwie przeżyć i wykorzystać. O godz. 17,oo zapraszamy na
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
. Ofiary zbierane podczas nabożeństwa Gorzkich Żalów przeznaczymy na kwiaty i wystrój
Grobu Pańskiego.

2. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: o godz. 9,3o i 17,3o wszystkich;
o godz. 16,3o dzieci a o godz. 19,oo młodzież.

3. W czwartek przypada Święto katedry Świętego Piotra Apostoła.

4. W imieniu naszych podopiecznych z Hospicjum jeszcze raz dziękujemy za ofiary złożone na
tacę w Popielec z przeznaczeniem na działalność paliatywno-hospicyjną w naszej diecezji. Bóg
zapłać! Przypominamy o możliwości odpisu 1% podatku dochodowego na nasze Hospicjum i o
takie odpisy prosimy.

5. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można odbierać u naszych harcerzy przed
harcówką.
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6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Father Marceli” – o polskim misjonarzu w Zambii; „Posiłek i dach to nie wszystko” –
o pomaganiu ubogim; „Bóg bliski” – rekolekcje z niemieckim benedyktynem o. Anselmem
Grunem; „Moje serce to mój ring” – o mistrzu Polski w kick-boxingu, który został zakonnikiem.
Zachęcamy do nabycia i wielkopostnej lektury religijnej.

7. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Wiesława Kowalska lat 69 z ul.
Generalskiej 6;
Henryk Kociński lat 83
z ul. W. Polskiego 32;
Róża Olszewska lat 97
z ul. Generalskiej 2;
Feliks Senkowski lat 70
z ul. Generalskiej6;
Wacława Górecka lat 81
z ul. Walecznych 6 ;
Barbara Losik lat 70
z ul. P. Pracy 16;
Grzegorz Bogaczyk lat 57
z ul. Łomżyńskiej 54 i
Zbigniew Brzeziński lat 69
z ul. Glinki 147, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie……………….

8. Na skuteczne podejmowanie trudu wielkopostnego nawracania przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz
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Ks. Józef Kubalewski
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