OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2018r.

W dzisiejszą Niedzielę Trzeźwości zachęcamy wiernych do podjęcia abstynencji
i świadectwo przez swój wpis do „Parafialnej Księgi Trzeźwości” wyłożonej przy bocznym
ołtarzu. Na Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym, które wygłosi Ks. Piotr, nasz wikariusz, zapraszamy dzisiaj na godz. 15.45. „Bóg Zapłać” za dzisiejsze ofiary, które mają
charakter „Jałmużny Postnej”. Dzisiaj także alumni naszego Seminarium rozpoczynają
rekolekcje przed święceniami diakonatu. Polecajmy ich w naszych modlitwach, szczególnie naszego parafianina Doriana Figołuszkę.
Do sprzątania kościoła zapraszamy w poniedziałek i w piątek po Mszy św. wieczornej parafian z ul. Opolskiej 6.
We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie świeckich lektorów Słowa Bożego.
W środę od godz. 17.oo czynna będzie Biblioteka Parafialna.
W czwartek obchodzimy święto Katedry św. Piotra Apostoła.
W piątek na rozważania Drogi Krzyżowej zapraszamy na godz. 16.15. Przypominamy, że za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej pod zwykłymi warunkami możemy
zyskać odpust zupełny. W zakrystii można też składać „zalecki” za zmarłych, za których
będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej. W piątek i sobotę Nauki Przedślubne dla
narzeczonych o godz. 16.3o w Domu parafialnym.
W sobotę zapraszamy dzieci na rozważania Drogi Krzyżowej o godz. 9.oo. Wyjazd
autokarem na święcenia diakonatu naszego parafianina Doriana Figołuszki do Połomii o
godz. 9.15 sprzed probostwa. Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 16.oo.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na budowę kościoła w JastrzębiuZdroju Bziu, zaś przed świątynią zbierane będą ofiary na Fundusz Misyjny „Ad Gentes”.
Dzień skupienia dla narzeczonych w przyszłą niedzielę o godz. 15.3o w Domu Parafialnym.
Dorosłych, którzy chcą wziąć udział w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania i przyjąć go w tym roku w naszej parafii prosimy o zapisanie się w kancelarii parafialnej do końca lutego.
Od poniedziałku do piątku do godz. 10.oo można przywozić elekto-śmieci, czyli
zużyty lub uszkodzony sprzęt elektrotechniczny na teren ogrodzony przy altanie obok
Domu Parafialnego. Dochód z ogólnopolskiej zbiórki tych odpadów przeznaczony jest na
cele misyjne.
Dziękujemy wszystkim sprzątającym w zeszłym tygodniu naszą świątynię. Msza
św. w waszej intencji 26 lutego o godz. 17.oo.
Od 4 do 7 marca przeżywać będziemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Już
dzisiaj zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu na ich owocne przeżycie. Rekolekcje
poprowadzi proboszcz parafii NSPJ w Rogowach Ks. Bernard Rak.
Do nabycia prasa katolicka – „Gość Niedzielny”, Dla dzieci marcowy numer „Małego Gościa”.

SŁOWO ŻYCIA:
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