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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś I niedziela miesiąca marca. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. W tym tygodniu przypadnie I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do
uczestnictwa we wszystkich okolicznościowych nabożeństwach. W środę nabożeństwo
przed figurą Matki Bożej Skalnej z Kalabrii. W piątek odwiedziny chorych. Spowiedź
pierwszopiątkowa od godz. 16.30.
3. W sobotę, po nabożeństwie wieczornym zapraszamy na dodatkową modlitwę w formie
całonocnej adoracji w intencji wszystkich chorych w naszej parafii. Inicjatywa ta
wyszła od was parafian, od członków Żywego Różańca, gdyż w ostatnim czasie wiele
osób w naszych rodzinach choruje i potrzebuje pomocy. Łączmy się w modlitwie i
wspomagajmy nawzajem. Każdy z was z pewnością ma własną intencję. My w
klasztorze prosimy o szczęśliwą operację onkologiczną dla naszego misjonarza z Afryki.
Adoracja trwać będzie od soboty wieczór do niedzielnej porannej Mszy św. Zachęcamy.
4. Przypominamy o nabożeństwach wielkopostnych w naszym kościele:
 W tygodniu – codziennie Droga Krzyżowa o godz. 17.30 – oprócz czwartku, w
który śpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w
środy. W Piątki będzie także dodatkowa Droga Krzyżowa późnym wieczorem o
godz. 19.30, dla tych, co dłużej pracują oraz dla młodzieży.
 W niedzielę – niemal po każdej mszy św. można uczestniczyć w którymś z
wielkopostnych nabożeństw:
- po mszy o godz. 7.00 - śpiewane Godzinki o Męce Pańskiej
- o 8.30 - Różaniec
- po mszy o godz. 9.00 – śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
- po sumie o godz. 11.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
- o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
 Z pewnością każdy znajdzie dogodny czas i modlitwę dla siebie.
5. W ramach Wielkopostnej jałmużny organizowane są też następujące akcje:
 Przez cały Wielki Post Caritas zbiera ofiary do puszki dla biednych. Puszka ta
będzie przy stoliku z gazetami.
 W dniu dzisiejszym specjalna zbiórka na misje w Afryce.
 W najbliższym tygodniu będzie też możliwość oddania makulatury na budowę
studni w Czadzie. Zbiórka makulatury trwać będzie od piątku do następnego
wtorku. Kontener podstawiony będzie w okolicach wjazdu na plac kościelny.
6. W najbliższym tygodniu dwie szkoły zapraszają na dni otwarte:
 Zespół Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej zaprasza w najbliższą sobotę 7 marca
w godzinach od 10-13. Oprócz zwiedzania szkoły przewidziano także ciekawe
atrakcje przygotowane przez uczniów.
 Katolickie Gimnazjum i Liceum przy sąsiednim kościele księży Pallotynów na al.
Warszawskiej, zaprasza w następną niedzielę w godzinach od 9 do 14. Przy
wyjściu z kościoła jest specjalny plakat informacyjny o specyfice i wysokiej
randze tej szkoły.
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7. Klub Dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie w klasztornej Kawiarence dzisiaj o
godz. 19.00. Tym razem rozważany będzie temat "Czy demokracja jest ustrojem
idealnym". Wykład ten wygłosi Pan Jacek Banaś, filozof i publicysta.
8. Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie ofiary złożone na budowę naszego
kościoła. Aktualnie staramy się o projekty i wykonanie nowego, pięknego
tabernakulum w głównym ołtarzu (obecne bowiem tabernakulum, to tylko małe,
pożyczone z innego klasztoru. Wokół niego widać drewniany zarys nowego, wielkiego ,
które będzie wykonane ze szlachetnych materiałów).
9. Od przyszłej niedzieli chcemy znowu powrócić do nauki pieśni wielkopostnych.
Zapraszamy pięć minut wcześniej przed Mszą świętą.
10. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Teraz zaś odmówmy
wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

