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II Niedziela Wielkiego Postu – 24 luty 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przypominamy, że przez cały Wielki Post codziennie odprawiane są w naszym kościele
różne nabożeństwa. Ich wykaz można przeczytać na wyświetlonym ekranie. Bardzo
prosimy, aby każdy z was uczestniczył w którymś z nabożeństw.
2. W ramach realizacji wielkopostnej jałmużny przypominamy, że przez cały Wielki Post
można złożyć ofiarę dla biednych do puszki w przedsionku kościoła.
3. W tym tygodniu przypada I Piątek i Sobota miesiąca. W I piątek odwiedziny u chorych.
Dodatkowa msza św. dla dzieci o godz. 17.00. Spowiedź pół godziny przed msza św.
W sobotę wieczorne nabożeństwo I Sobót, z różańcem i adoracją.
4. Za tydzień I niedziela miesiąca. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych dla
starszych i dzieci.
5. Także w najbliższą niedzielę 3 marca Dyrekcja Gimnazjum i Liceum przy sąsiednim
kościele księży Pallotynów na al. Warszawskiej, zaprasza na dzień otwarty w godzinach
od 9 do 14, podczas których będzie można zwiedzić szkołę i porozmawiać z
nauczycielami. Przy wyjściu z kościoła są ulotki informacyjne.
6. Przedszkole Bajninio działające na naszym osiedlu w bloku Kasztelańska 31, ogłasza
zapisy dzieci. Uruchamia jednocześnie dla dzieci gabinet logopedyczny oraz wiele
innych dodatkowych zajęć, o których zainteresowani mogą sobie przeczytać na
specjalnych ulotkach wyłożonych na stolikach przy wyjściu z kościoła. Niewątpliwym
atutem tego przedszkola jest dobroć samych opiekunek, o czym słyszymy od wielu osób,
dlatego z czystym sumieniem polecamy. Prowadzi tam także religię nasz ksiądz.
7. Chór „Albertus” działający od roku przy naszej parafii zaprasza nowe osoby do
swojego grona. Spotkania i próby są w każdy piątek o godz. 19.00. Zachęcamy, aby
zdolne osoby nie wahały się użyczyć swojego talentu i chwaliły Boga śpiewem. Wiemy,
że wszystkim ogólnie brak czasu, ale chór to bardzo potrzebna i chlubna służba w
kościele, dlatego warto w ten sposób poświęcić Bogu swój czas.
8. W dniu dzisiejszym zapowiadana zbiórka do puszek na Misje w Afryce.
9. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Teraz zaś odmówimy
wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła – by broniąc nas przed złem pomógł
dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu.

Po tej mszy św. zachęcamy do pozostania na nabożeństwie ................
po 7 - Godzinek o Męce Pańskiej
po 9 - Koronki do Bożego Miłosierdzia
po 11 - Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

