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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez całą ostatnią noc przychodzili na modlitewne
czuwanie w intencji chorych w naszej parafii. Z pewnością nasza wspólna modlitwa
przyniesie naszym bliskim ulgę w cierpieniu i zdrowie dla ciała oraz ducha.
2. Nadal przypominamy i zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych:
 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 jest 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
3. W ramach Wielkopostnej jałmużny organizowane są też następujące akcje:
 Caritas zbiera ofiary do puszki dla biednych. Puszka ta stoi przy stoliku z gazetami
przez cały Wielki Post.
 Caritas prosi także o przekazanie 2 % podatku w ramach tegorocznych rozliczeń.
Szczegóły na stronie internetowej www.2procent.pl
 Jest możliwość oddania makulatury na budowę studni w Czadzie. Do kontenera na
placu można przynosić książki, zeszyty, czasopisma, ulotki, tekturę czy papierowe
opakowania. Zbiórka makulatury trwać będzie do wtorku.
4. W ramach wielkopostnej gorliwości zapraszamy pięć minut wcześniej przed każdą Mszą
świętą, aby uczyć się lub przypominać sobie niektóre pieśni pasyjne.
5. W dniu dzisiejszym Katolickie Gimnazjum i Liceum przy kościele księży Pallotynów
na al. Warszawskiej, zaprasza na dni otwarte w godzinach od 9 do 14.
6. Również przedszkole prowadzone przez Siostry zakonne przy ul. Zbożowej zaprasza do
zapisywania dzieci na przyszły rok. Jest to przedszkole na prawach publicznych, czyli o
mniejszej odpłatności.
7. Zachęcamy też do zainteresowania się przyszłością naszej Dzielnicy w związku z
wyborami do Rady Dzielnicy w następną niedzielę.
8. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, a szczególne życzenia kierujemy do
wyróżnionych w dniu dzisiejszym kobiet. Niech Matka Najświętsza, piękna i wspaniała
kobieta oraz kochająca matka, będzie waszym wzorem.
9. Na zakończenie 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.
Po tej mszy św. zapraszamy na: (7-Godzinki o Męce Pańskiej, 9-Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
11-Gorzkie Żale).

