Ogłoszenia parafialne
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Rozpoczynamy ostatnie 2 tygodnie Wielkiego Postu. Zastanówmy się jak przeżywamy święty czas
pokuty i umartwienia. Zachęcamy do czytania Pisma Św., ograniczenia oglądania telewizji i
korzystania z Internetu oraz do niedzielnej rodzinnej modlitwy. Gorzkie Żale w niedzielę o godz.
17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30 i o godz. 17.30 dla dorosłych i młodzieży. Do
czwartku Msze św., ze względu na budowę prezbiterium, będą odprawiane w kaplicy w domu
parafialnym.
W środę okazja do spowiedzi św. w Parafii św. Marka od 17.00 do 19.30. W sobotę 13.04 będziemy
przeżywać spowiedź parafialną z zaproszonymi kapłanami od godz. 9.30 do 11.00 i od 16.30 do
18.00. Prosimy, by nie odkładać spowiedzi na Wielki Tydzień. Plakat ze spowiedzią Wielkanocną w
Fordonie umieszczony jest w gablotce. Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii
lub Biurze Parafialnym. Młodzież z Oazy prosi o przynoszenie bukszpanu.
Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas VII i VIII zapraszamy na spotkanie w czwartek
o godz. 18.00. Młodzież kl. III gimnazjum zapraszamy we wtorek 9.04 na Mszę św. o godz. 17.00 w
czasie której zawierzymy egzaminy gimnazjalne i kl. VIII św. Mateuszowi. Wdowy i wdowców
zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w piątek 12.04 o godz. 9.00 i po Mszy św. na Drogę
Krzyżową.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: relacja z pielgrzymki Papieża do Maroka, art. na temat
nawrócenia społecznego oraz relacja z młodzieżowej drogi krzyżowej.
W przyszłą niedzielę II Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane. Ks. Mikołaj
zebrał w zeszłym tygodniu 6687 zł. na wsparcie misji na Białorusi. Bóg zapłać. Po Mszy św. będziemy
zbierali ofiary na kwiaty do grobu.
W Niedzielę Palmową 14.04 zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej do Doliny Śmierci o godz. 16.00
i 20.00. OO. Jezuici zapraszają na rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych od 15 do 17.04 w
kościele oo. Jezuitów o godz. 19.00.
Katolickie LO przy ul. Nowogrodzkiej 17 zaprasza na dni otwarte 13.04 od godz. 10.00 do 13.00. TP
KUL zaprasza na pielgrzymkę do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej 13.04. Szczegółowe
inf. w gablotce.
W minionym tygodniu zmarła: śp. Maria Tomecka l. 86, zam. w Rypinie. Polećmy ją Miłosierdziu
Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

