OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24 marca 2019
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wezwanie do nawrócenia. To jest nasze
zadanie na Wielki Post i na całe życie. Jeszcze nie jest za późno, żeby zwrócić się do
Boga i przeżywać rzeczywistość w odniesieniu do Jego dobroci i miłości. Codzienne
radości, ale także cierpienia i upadki, powierzajmy Bożemu miłosierdziu podczas
Mszy św. i podejmowanych przez nas praktyk wielkopostnych.
2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające rozważać Mękę Pańską:
Droga Krzyżowa w piątek a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia;
- we wtorek Msza Święta za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II w intencji
naszych rodzin i w intencjach złożonych do puszki przy Jego kaplicy;
- w piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.15 dla dzieci a po Mszy Świętej dla
młodzieży i dorosłych; po Drodze Krzyżowej wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 19.30.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
6. W terminie 29 04 – 04 05 organizowana jest pielgrzymka samolotem do
Hiszpanii. Szczegóły tej pielgrzymki w gablocie ogłoszeniowej.
7. 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.
8. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.
9. 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

