Ogłoszenia duszpasterskie – 15.04.18
1. Msza św. w intencji osób, które czynnie zaangażowały się w pomoc bratu Walterowi
w przygotowaniu do uroczystości Wielkiej Nocy zostanie odprawiona w sobotę tj. 21 kwietnia
o godz. 18.00.
2. Przeżywamy dzisiaj w Polsce niedzielę biblijną, a wraz z nią „II Narodowy Dzień czytania
Pisma świętego”. W tym roku rozważamy list św. Pawła do Rzymian. Na stoliku w koszyczku
są wyłożone fragmenty listu do Rzymian, które warto jest zabrać ze sobą i rozważyć je
samemu czy też w rodzinie.
3. W naszej wspólnocie zakonnej niedawno imieniny obchodził brat Walter. Msza św. w jego
intencji zostanie odprawiona w najbliższy wtorek o godz. 7.00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy w intencji Solenizanta.
4. W przyszłą niedzielę wspólnota małżeńska Ruchu Światło Życie – Kościół Domowy zaprasza
na Mszę św. o godz. 18.00, po której odbędzie się wystawienie Najśw. Sakramentu, modlitwa
o umocnienie więzi małżeńskiej i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
5. Legion Maryi zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 6-8 września.
Ta trzydniowa pielgrzymka połączona będzie z nawiedzeniem Lichenia, Torunia, Kalisza
i Nagłowic. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
6. Zapraszamy do naszego kiosku przy parafii, gdzie można wypożyczyć książkę, zaopatrzyć się
w prasę religijną czy też dewocjonalia.
7. W tym tygodniu nasza wspólnota parafialna pożegnała Zofię Brzozowską z ul. Poligonowej,
której pogrzeb odbędzie się 16.04.18 na Majdanku o godz. 11.00 oraz Ryszarda Plichowskiego
z ul. Północnej, którego pogrzeb odbędzie się w 16.04.18 w kościele św. Jakuba w Głusku
o godz.15.00. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
8. Oddając się pod opiekę św. Michała Archanioła, prośmy o pokój w Syrii wołając:
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

