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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejsza piąta niedziela zwykła zamyka pierwszą część tak zwanego okresu
roku, która stanowi pomost pomiędzy okresem Narodzenia Pańskiego
a Wielkim Postem. W najbliższą środę, 14 lutego, rozpoczniemy okres
przygotowania do świąt Wielkanocnych – Wielki Post.
2. Msze św. w Środę Popielcową w naszym kościele celebrujemy w następującym
porządku: o godzinie 630,900,1630,1800,2000. Serdecznie zapraszamy.
3. W piątek rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci 16 30, dla
dorosłych i młodzieży 930 i po Mszy wieczornej, natomiast od przyszłej niedzieli,
czyli pierwszej Wielkiego Postu, zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z
kazaniem pasyjnym o godz. 1700.
4. Od Środy Popielcowej rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.
5. Wspólnota „Wiara i Światło” zaprasza na Mszę Św. 17 lutego, o godz. 1030 do
kaplicy, a po niej na spotkanie w salce.
6. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej informuje, że w
dniach od 11 do 17 lutego, przeżywamy 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu. „Trzeźwość egzaminem z wolności", tak brzmi hasło tegorocznego
Tygodnia Modlitw.
7. Zgodnie z wieloletnią praktyką, w I Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 18 lutego, w
parafiach wrocławskich odbędzie się zbiórka do puszek na wrocławskie Hospicja.
8. Dzisiaj po wszystkich Mszach św. członkowie Stowarzyszenia „Si alla Vita”
zbierają do puszek na pomoc dla ciężko chorych dzieci. Po ostatniej zbiórce
została udzielona pomoc Wiktorii „Gwiazdeczka” i Kacprowi „Pigwa” na
rehabilitację i drogie leki. W imieniu tych dzieci i ich rodziców, hojnym
Darczyńcom Stowarzyszenie serdecznie dziękuje.
9. W niedzielę 28 stycznia odbył się koncert charytatywny dla Marcin Kaczyńskiego,
naszego parafianina. Wystąpił Kameralny Chór Politechniki Wrocławskiej.
Zebrano prawie 5 tyś. złotych. Bóg zapłać za ofiary.
10. Osoby chętne do śpiewania w scholii liturgicznej podczas Triduum Paschalnego
mogą zgłaszać się dziś i w przyszłą niedzielę po Mszach świętych do Pana
organisty. Serdecznie zapraszamy!
11. Zachęcamy do nabywania pracy katolickiej.
12. W minionym czasie odeszli do wieczności: śp. Jolanta Szczepanik, lat 69, zam. ul.
Kwiska, śp. Andrzej Pałczyński lat 43, zam. ul. Na Ostatnim Groszu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

