OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24 lutego 2018
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół, wyjaśniając tę trudną naukę w prosty
sposób: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie”. Każdego
dnia mamy wiele okazji, żeby wypełniać to wezwanie. Nasza codzienna wzajemna
miłość składa się z wielu drobnych gestów, dobrych słów, a czasem jest to po prostu
powstrzymanie się od gniewu. Niech Jezus, Książę Pokoju, pomoże nam
pielęgnować pokój i miłość w sercu.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę po Mszy Świętej próba chóru dorosłych – serdecznie zapraszam;
o godz. 19.00 próba dla dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 19.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej.
3. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
4. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serdeczne
Bóg zapłać.
6. W kruchcie kościoła wystawiony jest karton do którego można włożyć palmy
Poświęcone w ubiegłym roku – po spaleniu powstanie z nich popiół na środę
popielcową.
7. W terminie 29.04-04.05 organizowana jest pielgrzymka samolotem do
Hiszpanii. Szczegóły tej pielgrzymki w gablocie ogłoszeniowej.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
9. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy
u p. Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.
10. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w tym
roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu:
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. Proboszcza

