PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

11 marca 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Komunikaty kurialne.
2. Rozpoczynamy dziś rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych, prowadzi je ks.
Ireneusz, przez kolejne dni (poniedziałek, wtorek i środę) dzieci z klas od 0 do VII
spotykają się w kaplicy na przygotowanych dla nich spotkaniach. Program jest na
tablicy ogłoszeń, a dzieci maja podany również w szkole.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje dla dorosłych (plan jest wywieszony na
tab. ogłoszeń). Poprowadzi je o. Robert Pyrka klaretyn. Już dzisiaj modlimy się o
owoce rekolekcji dla parafii i za rekolekcjonistę ojca Roberta. Zachęcamy do
wybrania odpowiedniej godziny, tak by móc w rekolekcjach uczestniczyć.
4. Dla młodzieży rekolekcje odbędą się tym razem na Atlas Arenie 20 i 21 marca,
natomiast w parafii dla młodzieży będą w ramach rekolekcji sprawowane msze św. dla
Gimnazjum w środę o godz. 18.00, a dla młodzieży w czwartek. Prosimy także
rodziców, aby zachęcili dzieci i młodzież do udziały w rekolekcjach i skorzystaniu z
sakramentu pojednania.
5. Trwamy w okresie Wielkiego Postu i serdecznie zapraszamy do udziału w
nabożeństwach wielkopostnych.
- Droga Krzyżowa – w piątek - dla dzieci o godz. 16.45 (najbliższa będzie
prowadzona przez IV grupę dzieci, które przygotowują się do I komunii św.), a dla
młodzieży i dorosłych o godz. 18.30.
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15.
6. We wtorek spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania o godz. 18.30 w sali
parafialnej.
7. W sobotę spotkania formacyjne dla dzieci z klas III przygotowujących się do I
Komunii św. i ich rodziców wg ustalonego planu w sali parafialnej.
8. Od tego tygodnia rozpoczynamy na nowo prace budowlane. Będzie to kontynuacja
betonowej konstrukcji kościoła. Zachęcamy do modlitwy w intencji budowniczych i o
błogosławieństwo na budowie.
9. Zapraszamy na spotkania do świetlicy parafialnej.
10. Jest dostępna prasa katolicka
- „Idziemy” – art. „Marzec pół wieku później”;
- „Gość Niedzielny” – art. „U największego egzorcysty” ;
- „Niedziela” – art. „Żeby dusz odżyła”.
Są także miesięczniki misyjne. Zapraszamy do parafialnego kiosku.
11.Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i odpoczynku. Niech Dobry Bóg wszystkim
błogosławi.
12. Módlmy się za zmarłych parafian, szczególnie w ostatnim czasie: – Wieczny
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