28.02.2021
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. W Przemienieniu Chrystusa na górze Tabor odczytujemy wezwanie do
przemiany swojego życia, które jest głównym zadaniem w okresie Wielkiego
Postu. W każdą drugą niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy Dzień Modlitwy
i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszy Św. będzie można złożyć ofiary do
puszek na cele misyjne.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym na
godz. 18.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu o
godz. 17.30 dla wszystkich.
3. W środę o godz. 17.00 spotkanie dzieci komunijnych w salce katechetycznej.
4. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
a w czwartek nowenna do Jezusa Przemienionego. Natomiast w piątek o godz.
20.00 różaniec mężczyzn w kościele.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się na
zgłoszenie. Spowiedź Św., ze względu na Drogę Krzyżową, o godz. 17.00. Po
Mszy Św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do
Serca Pana Jezusa.
6. Msze Św. w dzień powszedni sprawowane są w kościele.
7. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy
Różaniec Rodzin. Po Mszy Św. o godz.11.30 spotkanie.
8. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w piątą niedzielę
Wielkiego Postu, tj. 21 marca. Nauki rekolekcyjne głosił będzie Ks. Prof.
Bogdan Czyżewski.
9. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu można składać do
skarbony Świętego Antoniego.
10.Zachęcamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która odbędzie się
w piątek 26 marca. Rozpoczynamy o godz. 21.00 w parafii Św. Mikołaja w
Fordonie, a kończymy w naszej parafii. Do wyboru będą dwie trasy: dłuższa
(41 km) i krótsza (30 km).
11.Przypominamy, że jutro w poniedziałek 1 marca do godz. 12.00 na terenie
naszej szkoły będzie zbiórka zużytego sprzętu agd i rtv, z której dochód
wspomoże najbiedniejsze kraje misyjne.
12.U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Niedzielę”.

