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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Trzecia niedziela Przygotowania Paschalnego to półmetek tego ważnego
okresu liturgicznego. Stąd coraz bardziej naglące zaproszenia na
nabożeństwa wielkopostne, skierowane do tych, którzy jeszcze
w nich nie brali udziału. W każdy piątek odprawiamy Drogę Krzyżową
o godz. 9.30, 16.30, 18.30, a w niedziele Gorzkie Żale o godz. 17.00.
2. Dzisiaj rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi Ojciec
Sławomir Badyna, Benedyktyn z Biskupowa k/ Nysy, serdecznie witamy.
Zachęcamy Parafian do licznego w nich udziału. Spowiedź św. w środę
w godz. 8.00 – 10.00 i 16.00 – 19.00. Program rekolekcji podany w gablocie
i na stronie internetowej parafii.
3. Dzisiaj zapraszamy Rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży
bierzmowanej na konferencję Ojca Rekolekcjonisty o godz. 19.00
w kościele.
4. W poniedziałek, 5 marca odbędzie się miesięczne spotkanie wszystkich
Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej o godz. 19.00 w sali nr 4.
Serdecznie zapraszamy także chętnych do wstąpienia do tego Stowarzyszenia
katolików świeckich.
5. W piątek, 9 marca zapraszamy na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy św.
o. Pio po Mszy o godz. 18, do sali nr 2. Zapraszamy również chętnych do
wstąpienia w szeregi Grupy o. Pio.
6. W przyszłą niedzielę miesięczna składka na inwestycje parafialne.
Wykonaliśmy kosztowny remont w kościele, który będziemy spłacać przez
kilka miesięcy. Ofiary inwestycyjne przeznaczone są na ten cel. Bóg zapłać!
7. Agenda Caritas czynna po Mszach św. dzisiaj i po naukach rekolekcyjnych.
Można nabywać kartki świąteczne, paschaliki oraz torby miłosierdzia. Zespół
Caritas prosi parafian o pobieranie skarbonek miłosierdzia z balasek
i zwrócenie ich z powrotem do kościoła w niedzielę Miłosierdzia Bożego.
8. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu, przy
ul. Kłodnickiej zapraszają na dzień otwarty szkoły w sobotę, 10 marca br.
w godzinach 10.00 - 12.00.
9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu, w dniu 19 marca (poniedziałek). Koszt 35,- zł. Zapisy w zakrystii.
10.W dalszym ciągu trwają zapisy na pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych
we Włoszech i na Malcie. Między innymi do Pompejańskiej M.B.
Różańcowej, M.B. Płaczącej w Syrakuzach na Sycylii, do Sanktuarium

Maryjnego na Malcie i wielu innych miejsc. Zapisy w zakrystii, program
pielgrzymki w gablocie, na stronie parafii i w zakrystii.
11.Dzisiaj zbiórka do puszek „Ad Gentes” z przeznaczeniem na misje. Celem
Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest: wspieranie polskich misjonarzy,
działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych
w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarzy.
12.Polecamy prasę katolicką.
13.W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Wanda Dutkowska z ul.
Szybowcowej i śp. Czesław Mielczarek, lat 75 z ul. Balonowej. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

