21.02.2021
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Wielki Post jest kolejną w naszym życiu okazją do przeżycia tego szczególnego
czasu w duchu nawrócenia. Niech w głębokim przeżywaniu tego okresu pomogą
nam post, modlitwa i jałmużna, jak też nabożeństwa wielkopostne. Nie żałujmy
czasu i wysiłku, by dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu razem z Chrystusem.
2. Zapraszamy dzisiaj na pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 18.00,
podczas którego będziemy rozważać Mękę Pańską. Kazania pasyjne głosił będzie
ks. Mateusz Skiera, wikariusz parafii na Czyżkówku. Po nabożeństwie Gorzkich
Żali Msza Św.
3. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 17.00 dla wszystkich.
Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej pomaga nam zrozumieć sens męki i śmierci
Jezusa Chrystusa, a przez to z pokorą przyjąć krzyż codziennego życia.
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. Msze Św. od poniedziałku do czwartku sprawowane będą w salce katechetycznej,
zaś od piątku w kościele.
6. W poniedziałek 22 lutego przypada 6. rocznica śmierci Ks. Prałata Stefana Brylla.
Pamiętajmy o modlitwie.
7. Dziękujemy za ofiary zebrane na rzecz hospicjów w Środę Popielcową.
8. Tradycyjnie w II niedzielę Wielkiego Postu w całym Kościele w Polsce
obchodzimy Dzień modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tego dnia, po
każdej Mszy Św., będziemy zbierać ofiary do puszek na dzieła misyjne, wspierając
polskich misjonarzy i misjonarek.
9. Już teraz informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się
w V niedzielę Wielkiego Postu, 21 marca.
10.Nasza parafia organizuje zbiórkę zużytego sprzętu agd i rtv, z której dochód
wspomoże najbiedniejsze kraje misyjne. Zbierać będziemy stare komputery,
monitory, radia, magnetowidy, telefony, lodówki, pralki, kable, baterie itp. Sprzęt
można będzie składać na terenie naszej szkoły (ul. Opławiec 157) w poniedziałek
1 marca do godziny 12:00. Szczegóły w gablocie oraz na stronie internetowej.

