OG Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E
V Niedziela Wielkiego Postu
7 kwiecień 2019
1. Zapraszamy na Gorzkie Żale o godz.16 30 i Apel Jasnogórski o godz. 20 35 .
2. Mieszkańcom ul. Turystycznej 45 za sprzątanie kościoła i złożone ofiary
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W tym tygodniu do sprzątania kościoła
zapraszamy mieszkańców ul. Turystycznej 47
3. Przypominamy, że w naszej Parafii, działała dom dziennego pobytu. Zapraszamy
w poniedziałek i piątek na godz. 10 00 do salki.
4. Katecheza dla dorosłych wyjątkowo w środę 10 kwietnia po wieczornej Mszy św.
5. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. Szkolną w czwartek o godz. 16 30
Spowiedź św. dla uczniów klas V od godz. 16 00
6. W piątek zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dzieci zapraszamy na
Drogę Krzyżową o godz. 16 15 . Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym dla dorosłych
o godz.1700 .W czasie tych nabożeństw będziemy się modlili za zmarłych zalecanych.
Zalecki prosimy składać do skarbonki przy ołtarzu. Zachęcamy do udziału w Drodze
Krzyżowej ulicami miasta w piątek 12 kwietnia. Początek o godz. 19 00
w kościele św. Katarzyny zakończenie w kościele NMP Matki Kościoła.
Prosimy zabrać ze sobą świece.
7. Odwiedziny chorych i starszych wiekiem Parafian w sobotę 13 kwietnia o godz.8 00
prosimy ich zgłaszać w zakrystii lub kancelarii Parafialnej
8. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm przed Msza św. o godz. 11 30
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia „ Gość Niedzielny” „Miłujcie
się” „Różaniec” a dla dzieci „Mały Gość”
10. U członków Zespołu Charytatywnego są do nabycia kartki świąteczne i paschaliki.
Wszyscy, którzy przed świętami chcieliby wesprzeć rodziny potrzebujące pomocy,
mogą ofiarować, jak to jest w tradycji parafii, artykuły spożywcze. Kosz będzie
wystawiony od jutra do przyszłej niedzieli.
11. W pierwsze święto Wielkiej Nocy po Mszy św. o godz. 11 30 organizujemy w Parafii
obiad dla osób samotnych. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tym,
posiłku prosimy zgłaszać się w kancelarii parafialnej do środy 17.04

