Ogłoszenia parafialne
VIII Niedziela zwykła 27.02.2022 r.
26 lutego 2022

Rozpoczynamy dzisiaj 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary
na ogrzewanie kościoła. Po Mszy św. o godz. 19.00 przedstawicieli wszystkich Wspólnot zapraszamy
na kolejne spotkanie synodalne w salce nr 3.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do
św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
W poniedziałek zapraszamy na spotkanie studentów w ramach duszpasterstwa akademickiego Strefa
Dialogu o godz. 20.00, w środę spotkanie dla młodzieży w wieku licealnym w ramach KSM-u o godz.
19.00, a w czwartek spotkanie oazy młodzieżowej dla uczniów z klas 6-7 o godz. 18.30. Bierzmowani
z klas 8 będą mieli spotkanie w piątek o godz. 18.30.
W najbliższym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. W środę Popielec obowiązuje post ścisły. Mszę
św. o 7.00, 10.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Odpowiadając na apel ks. Abpa St. Gądeckiego składka ze
Środy Popielcowej będzie przeznaczona na pomoc Ukrainie. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15,
Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30. Zapraszamy
wszystkich do dobrego przeżycia tego czasu i podjęcia wielkopostnych postanowień.
W czwartek I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji powołań. Po Mszy św. o godz. 17.00
spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań w domu parafialnym. W piątek I piątek miesiąca.
spowiedź św. od godz. 16.00 dla uczniów kl. IV i V od 16.30 dla uczniów kl. VI-VIII, a od 17.30 dla
liceum i dorosłych. W piątek będziemy przeżywali kolejny Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzechy
Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. W sobotę I sobota miesiąca. o 11.15 zapraszamy na

Różaniec, a o 12.00 na Msza św. Fatimska. Księża udają się z Komunią św. do chorych. W niedzielę
6.03 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie Mszy św. o godz. 10.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym jak często powinniśmy się spowiadać, o
znaczeniu postu oraz o spotkaniach bł. Kard. St. Wyszyńskiego z Papieżem Piusem XII na temat
przyszłości Polski. Do Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Modlitwy na każdy dzień
marca.
Ruch Światło Życie zaprasza na konferencję „Współczesne zagrożenia kulturowe”, w sobotę
12.03.2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim od godz. 9.45 do 16.15.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Antoni Nowacki l. 78, zam. ul. Gościnna 3; śp. Rozalia Nowak l. 92,
zam. ul. Chałubińskiego 2 oraz śp. Ewa Grajewska l. 65, zam. ul. Rzeźniackiego 10. Polećmy ich
Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

