
Ogłoszenia duszpasterskie 
I  Niedziela  Wielkiego Postu  -  14  lutego  2016 r. 

 

1. Msze św. i biuro parafialne według ustalonego planu.  

 

2. Nabożeństwa pasyjne w tym tygodniu: 

  a/  Droga Krzyżowa w piątek: 

- dla dzieci o g. 17,00 

- dla dorosłych o g. 18,30 

- dla młodzieży o g. 19,45 

  b/ Gorzkie Żale w  niedzielę o g. 17,00               

 

3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Duszpasterskiej. Prosimy 

wszystkich o obecność aby omówić program wizytacji biskupiej w naszej parafii. 

 

4. W środę o g. 18,00 Droga Krzyżowa, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i o 19,00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań.            

 

5. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego  Sakramentu. 

 

6. W czwartek o g. 19,00 Msza św. w int. ruchu szensztackiego. 

 

7. Wyjazd na skupienie do Zaborówca dla kandydatów do bierzmowania z klas III 

gimnazjalnych będzie w piątek 9 lutego o g. 15,45. Powrót w sobotę ok. g. 17,30. 

 

8. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 14,00. Obowiązkowa 

katecheza dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o g. 18,00 w salce nr 1.  
 

9. W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie śp. Helenę Placek, członkinię 5 Róży 

Wspólnoty Różańcowej. W jej intencji modlić się będziemy w środę o g. 9,30 

Różaniec, o 10,00 Msza św. pogrzebowa a o g. 12,45 pogrzeb na cmentarzu 

miłostowskim.   

 

10. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika katolickiego z ciekawymi 

artykułami. 

 

11. W przyszłą niedzielę przed kościołem  zbiórka do puszek na cele misyjne kościoła 

„Ad Gentes”    

 

12. Rozpoczął się święty i błogosławiony czas Wielkiego Postu. Niech ten okres będzie 

dla nas okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania 

Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju. W czasie Wielkiego Postu wielu z nas 

podejmuje trud umartwienia, jako wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy i grzechy 

naszych braci i sióstr. Powstrzymajmy się w tym czasie od picia napojów alkoholowych. 

Niech to będzie z naszej strony wynagrodzenie Panu Bogu za grzech pijaństwa.  

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Melania Dominiak  -  ul. Płomienna   l. 95 

+ Helena Placek  -  ul. Swoboda  l. 85  
 


