
 
 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
18  marca  2018 

V NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   
 

   1. Kolejna niedziela Wielkiego Postu jest dla nas wezwaniem do nawrócenia. 
Jezus mówi: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo 
jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”. Tak samo i nasze serca muszą się 
przemienić, abyśmy nie upatrywali największej wartości w dobrach tego świata, ale 
zwrócili się ku Bogu. Tu chodzi przecież o nasze zbawienie. Niech wyśpiewany 
dzisiaj refren psalmu „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste” będzie wyrazem 
pragnienia naszego nawrócenia. 
   2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu Męki 
Pańskiej: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i po Mszy Świętej  
ok. godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek przypada uroczystość Świętego Józefa – Oblubieńca NMP;             
o godz. 19.00 w Sali Jana Pawła spotkanie mężczyzn, którzy chcieliby przynależeć 
do Rycerzy Kolumba – serdecznie zapraszam;  
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania; 
- we środę po Mszy Świętej spotkanie chóru dorosłych – serdecznie zapraszam; 
- we czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.45 odbędzie się próba komunijna; 
- w piątek po Drodze Krzyżowej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego 
Sakramentu; 
- w niedzielę o godz. 17.00 spotkanie scholi młodzieżowej do której wsparcia gorąco 
zapraszam. 
   4. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. Natomiast o godz. 19.00 w Sali Jana 
Pawła spotkanie dla młodzieży – serdecznie zapraszam. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   6. W kruchcie kościoła z racji na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki na 
posadzkę do naszego kościoła /pozostało do zakupu i ułożenia jeszcze 400m2/.        
W kruchcie również można zaopatrzyć się w palmy na Niedzielę Palmową. Ofiary 
składane przy palmach są przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Za każdą 
ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w tygodniu. 


