Ogłoszenia parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu
10 marca 2019
1. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego
Postu o godz. 17.00. Kazania pasyjne będzie głosił ks. Marek Płaza z Parafii św. Brata Alberta
na Przymorzu.
2. Wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat Pisma św. zapraszamy do
uczestnictwa w Kręgu Biblijnym. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek, o godz.
19.00 w Sali Konferencyjnej.
3. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18.30. Kartki z imionami zmarłych można
składać w zakrystii lub w biurze parafialnym.
4. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową:
dorosłych – o godz. 9.00 i 18.00,
dzieci – o godz. 17.00,
młodzież i pracujących dłużej… – o godz. 19.30.
5. Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, zostanie
odprawiona w naszym kościele, w sobotę o godz. 7.30.
6. Zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny - o Boże błogosławieństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II, w sobotę o godz. 18.30.
7. Msze św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Janinę Turzyńską, z ul. Gospody 5 C, w czwartek o godz. 7.30 oraz
- za śp. Damazego Szarmacha, z ul. Gdyńskiej 5 C, w sobotę o godz. 7.00.
8. W sobotę, na Mszy św. o godz. 18.30, rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne dla
dorosłych. Niech każdy skorzysta z tego czasu łaski, by swoje życie wypełnić duchem Ewangelii; by
przez pokutę podjąć trud nawrócenia i dobrze przygotować się na spotkanie z Chrystusem
Zmartwychwstałym. Rekolekcyjną drogą będzie prowadził nas o. dr Piotr Kwiatek – kapucyn z
Krakowa.
Program rekolekcji można wziąć ze stolika przy wyjściu z kościoła.
9. W II niedzielę Wielkiego Postu będziemy przeżywać dzień modlitwy, postu i solidarności
z Misjonarzami w ramach ogólnopolskiego Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Z tej okazji, w przyszłą
niedzielę, będzie można złożyć ofiarę do puszki na wsparcie misyjnej posługi Kościoła.
10. W zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny”.
11. Ze stolika przy wyjściu z kościoła można wziąć skarbonkę rodzinną Caritas z napisem
„Jałmużna Wielkopostna”, by rezygnując z jakiejś przyjemności w Wielkim Poście złożyć ofiarę.

Zachęcamy do składania jałmużny dzieci, młodzież i dorosłych. Wszystkie ofiary zebrane w
ten sposób, złożymy przed Ołtarzem w Niedzielę Palmową z przeznaczeniem na pomoc dla
naszych najuboższych Parafian.
12. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności:
- śp. Janina Szmydtke, l.65, z ul. Gospody 14D;
- śp. Roman Marciniak , l.64, z ul.Gospody 15D;
- śp. Zofia Radzimska, l. 70, z ul. Gospody 5C oraz
- śp. Lucja Gierczak, l.68, z ul. Szyprów 2C.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
Ks. Proboszcz Krzysztof Lis
201903091816

