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V Niedziela Zw. – 7 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Na początku dziękujemy tym osobom, którzy jak zawsze bezinteresownie i z
poświęceniem pomagali w minionym tygodniu Bratu Walterowi przy demontażu dekoracji
świątecznych. Odwdzięczamy się modlitwą. Niech dobry Bóg obficie wynagrodzi.
2. W tym tygodniu kończy się tzw. karnawał i rozpoczynamy Wielki Post. W Środę
Popielcową Msze św. o godz. 7 i 18 oraz dodatkowa o g. 20. Przypominamy, że w środę
popielcową obowiązuje post ścisły.
 Przez cały okres Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w licznych Nabożeństwach
Pasyjnych. Będą to:
 Droga Krzyżowa – codziennie o godz. 17.30. W piątki dodatkowa Droga
Krzyżowa o godz. 19.30 dla młodzieży i tych, co dłużej pracują.
 Godzinki o Męce Pańskiej – w każdy czwartek o 17.30 oraz w niedzielę o 8.00
 Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia – w niedzielę po mszy o godz. 9.00
 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym– w niedzielę po sumie, czyli ok. 11.30
 Przypominamy także i zachęcamy, aby na czas Wielkiego Postu uczynić sobie pobożne
postanowienia dobrych uczynków lub wyrzeczeń. Postarajmy się, aby ten czas nie był
dla nas obojętny lecz zaowocował zwiększoną gorliwością w modlitwie i intensywnością
życia duchowego.
 Rekolekcje Wielkopostne w tym roku zorganizujemy od 3 Niedzieli Wielkiego Postu
czyli od 28 lutego. Będą to szczególnie ważne rekolekcje, gdyż połączone z
nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano. Już dziś
zachęcamy, aby odpowiednio wcześniej zaplanować sobie czas na rekolekcje.
O szczegółach przygotowania będziemy jeszcze informować.
3. Najbliższy cykl katechez przedmałżeńskich będzie organizowany w naszej parafii w
dniach 11-13 marca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
4. Dzisiaj organizowana jest przez Caritas dodatkowa zbiórka ofiar do puszki na tzw.
„Fundusz wschodni” czyli pomocy kościołowi na wschodzie. Za wszelki ofiary
dziękujemy.
5. Klub Dyskusyjny zaprasza dziś na kolejne spotkanie o godz. 19.00.
6. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień
7. Na zakończenie pomódlmy się wspólnie 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.

