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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś druga niedziela Przygotowania Paschalnego. Kościół pomaga nam
przeżyć ten czas z większym pożytkiem. W każdy piątek o godz. 9.30, 16.30
i 18.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę
Krzyżową, a w niedziele o godz. 17.00 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa
podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcamy do licznego udziału w tych
nabożeństwach.
2. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca
w zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego
doświadczamy szczególnie podczas rekolekcji wielkopostnych i spowiedzi
świętej. Niech rekolekcje, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę,
III Wielkiego Postu, pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia
i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Sławomir Badyna, Benedyktyn
z Biskupina k/ Nysy.
3. Szczegółowy program rekolekcji został wyłożony na ławkach (prosimy
o jego wzięcie do domu), w gablotce oraz na stronie parafii w Internecie.
Zwracamy uwagę na konferencję do rodziców dzieci komunijnych
i młodzieży bierzmowanej w przyszłą niedzielę o godz. 19.00, którą
poprowadzi w kościele Ojciec Rekolekcjonista.
4. Dzisiaj o godz. 19.00 w kaplicy spotkanie dla rodziców młodzieży
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Prosimy o obecność.
5. Dzisiaj też spotkanie wszystkich Członków Rady Parafialnej o godz. 19.00,
serdecznie zapraszamy.
6. Apostolat Maryjny zaprasza we wtorek o godz. 9.00 na Mszę św. oraz na
spotkanie w salce po Mszy św.
7. Nabożeństwo do św. Michała Archanioła wyjątkowo w środę po Mszy św.
wieczornej.
8. W środę o godz.19.15 zapraszamy do kaplicy na modlitwę w stylu wspólnoty
z Taize. Jest to modlitwa pozwalająca na spotkanie z Bogiem w ciszy,
poprzez skupienie, medytację, słuchanie Słowa Bożego oraz modlitwę
śpiewem kanonów w różnych językach.
9. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 1 marca o godz. 17.00 na

spotkanie formacyjne z ks. Pawłem w salce nr 5, następnie o godz. 18.00 na
Mszę św. w intencji kapłanów i nowych powołań kapłańskich oraz
o wytrwanie w powołaniu dla naszych alumnów.

10.Pierwsza próba scholi na Triduum Paschalne odbędzie się w najbliższą
sobotę, 3 marca, o godzinie 16.00 w sali nr 5. Serdecznie zapraszamy chętne
osoby.
11.Zespół Caritas serdecznie dziękuję Parafianom za ofiarność i pamięć
o najuboższych i potrzebujących. Dzięki niej wydano 18. rodzinom żywność
i bony, wykupiono obiady w 4 szkołach, a z okazji dnia chorego
wolontariusze z drobnymi upominkami odwiedzili 48. chorych.
12.Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przed kościołem jest przeznaczona na
pomoc żywnościową i obiady. Za każdą formę pomocy Zespół Caritas składa
stokrotne Bóg zapłać.
13. W najbliższy weekend organizujemy rekolekcyjny wyjazd dla młodzieży

gimnazjalnej i licealnej z naszej parafii, na Górę Św. Anny. Mamy jeszcze
wolne miejsca. Koszt 125zł, Informacje i zapisy u ks. Marcina i diakona
Arka w zakrystii. Zapraszamy.
14.Ksiądz Proboszcz organizuje we wrześniu tego roku pielgrzymkę do
Sanktuariów we Włoszech i na Malcie. Pielgrzymi odwiedzą między innymi
Pompejańską Bazylikę M.B. Różańcowej, Katedrę z relikwią św. Januarego
w Neapolu, Sanktuarium M.B. Płaczącej w Syrakuzach na Sycylii,
Sanktuarium św. Rozalii w Palermo i jedno z najświętszych miejsc na
Malcie, Sanktuarium Maryjne, w którym znajduje się obraz Matki Bożej z
Dzieciątkiem, namalowany przez św. Łukasza. Zapisy w zakrystii, program
pielgrzymki w gablocie, na stronie parafii i w zakrystii.
15.Polecamy prasę katolicką.
16.Zmarłych w ostatnim tygodniu z naszej Parafii polecamy Bożemu
miłosierdziu. Są nimi: śp. Kazimierz Placek, lat 68, z ul. Na Ostatnim Groszu
i śp. Marek Barszcz, lat 67, z ul. Drzewieckiego. Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie…

