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V Niedziela Zw. – 10 luty 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci. W tym czasie klasztorna świetlica będzie
czynna nieco wcześniej tj. w godzinach od. 12.00 do 17.00. Zachęcamy aby dzieci
niewyjeżdżające nigdzie na ferie skorzystały z różnych propozycji i atrakcji jakie oferuje
nasza świetlica, kawiarenka, sala sportowa, bilardowa itp. Będą także wyświetlane filmy
o godz. 16.00, różne rywalizacje sportowe oraz mały poczęstunek.
2. Jutro, w poniedziałek, przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, oraz
doroczny Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na wieczorną mszą św., podczas której
będziemy się modlić za chorych oraz udzielimy chętnym sakramentu Namaszczenia
Chorych. Prosimy, aby zainteresować się i pomóc chorym w przybyciu do naszej
świątyni.
3. W tym tygodniu rozpoczynamy już Wielki Post. W Środę Popielcową Msze św. o godz.
7, 18 i dodatkowa o 20. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli nie
tylko powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, ale także ograniczenie ilości posiłków
do tylko jednego do sytości.
 Przez cały okres Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w licznych
Nabożeństwach Pasyjnych. Będą to:
 Droga Krzyżowa – codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w
środy. Młodzież zaś w Piątki na dodatkową Drogę Krzyżową o godz. 19.30. Na tą
późniejszą godzinę zapraszamy także tych, którzy codziennie długo pracują, aby
także i oni mieli możliwość uczestniczenia w Wielkopostnych nabożeństwach.
 Godzinki o Męce Pańskiej – w każdy czwartek o 17.30 oraz w niedzielę o 8.00
 Gorzkie Żale – w niedzielę po sumie, ok. 11.30
 Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia – w niedzielę po mszy o godz.9.00
 Przypominamy także i zachęcamy, aby na czas Wielkiego Postu uczynić sobie
pobożne postanowienie dobrych uczynków lub wyrzeczeń. Przy wyjściu z kościoła
są stosowne karteczki, na których można zapisać sobie podjęte postanowienie.
4. W czwartek przypada Święto Cyryla i Metodego, patronów Europy.
5. Osoby planujące wyjazd na pielgrzymkę do Sanktuariów Europy proszone są o
dokonanie stosownej przedpłaty.
6. We wtorek 12 lutego o godz. 17.00 w sali klasztoru odbędzie sie spotkanie dotyczące
naturalnego leczenia chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych, chorób skórnych,
alergii i innych schorzeń. W trakcie spotkania będzie można skorzystać z bezpłatnych
zabiegów. Przy wyjściu z kościoła można zabrać druki specjalnych zaproszeń i
informacji. Aby spotkanie mogło dojść do skutku musi być odpowiednia liczba osób.
7. Organizowana jest zbiórka makulatury na cel budowy studni w Czadzie. Pojemniki na
makulaturę będą wystawione w najbliższą sobotę i niedzielę na placu przed dzwonnicą.
8. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień, zarówno dla
dzieci w ferie, jak i dla dorosłych i pracujących. Szczęść Boże.

