INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
I Tydzień Wielkiego Postu

Środą popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post – czas duchowej odnowy i zadośćuczynienia za popełnione
zło i zaniedbane dobro. Zachęcamy do pełnienia dzieł miłosierdzia i gorliwego udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Z tyłu kościoła
znajdują się druki na wypominki.
Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w minionym tygodniu prowadzili i nabożnie uczestniczyli w 40.
godzinnej adoracji.
Przy wyjściu z kościoła można zabrać skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Przypominamy też o możliwości przekazania 1% swojego podatku na Caritas Diecezji.
Gorąco zapraszamy dzisiaj na godz. 16.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Dzisiaj o godz. 18.00 – Katecheza dla Dorosłych, czyli Spotkanie przy Katechizmie i Kawie (kik).
W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny”, a w nim pierwszy odcinek wielkopostnego cyklu o naśladowaniu Jezusa w godzeniu się z wolą Bożą oraz przeżywaniu osamotnienia w cierpieniu. Ale również o tym,
dlaczego nie należy spełniać wszystkich zachcianek dzieci.
W środę o godz. 17.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Po niej Msza Św. w intencjach
zbiorowych o jedność naszej parafii. Intencje można przynosić do zakrystii bezpośrednio przed
Eucharystią.
W czwartek o godz. 16.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci. A bezpośrednio po niej – zbiórka wszystkich
ministrantów.
W piątek o godz. 17.15 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za naszych zmarłych.
Prosimy składać je w zakrystii.
W piątek o godz. 19.00 w salce parafialnej – spotkanie dla młodzieży.
W sobotę 23 marca o godz. 16.00 w naszej parafii rozpocznie się kolejny cykl spotkań katechumenalnych dla dorosłych, którzy nie przyjęli wcześniej Sakramentu Bierzmowania, albo nie ukończyli katechezy w szkole średniej. Osoby, które ukończą katechumenat, otrzymają potwierdzenie umożliwiające im
przyjęcie kolejnych sakramentów – Bierzmowania lub Małżeństwa. Informację można przekazać zainteresowanym również z innych parafii. Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie podjęły lub przerwały
katechezę w szkole średniej, bez wcześniej ukończonego katechumenatu, nie będą dopuszczone do kolejnych sakramentów. Wszelkie informacje i zapisy w zakrystii.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Jerzy Robak i śp. Stanisław Trzeciak. Wieczny odpoczynek, racz im
dać, Panie…
Niech Bóg nam błogosławi na święty czas Wielkiego Postu!

