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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.02.2021

1. Wielki Post – dziękujemy Bogu za możliwość uczestniczenia w rekolekcjach i skorzystania z mocy i mądrości Bożego słowa, ku nawróceniu oraz porządkowaniu osobistego życia duchowego. Dziękujemy także Wiernym, którzy otworzyli się na słuchanie słowa
Bożego czy to bezpośrednio w kościele czy też poprzez Internet.
2. Niedziela Ad Gentes – w dzisiejszą niedzielę tradycyjnie przeżywamy Dzień Modlitwy,
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Można wesprzeć – poprzez ofiarę złożoną do puszki
– dzieła prowadzone przez polskich misjonarzy w wielu zakątkach świata. Bóg zapłać!
3. Gorzkie Żale – nabożeństwo będzie odprawione dziś o g. 17.00. Pielęgnujmy swoją
obecnością to starodawne i piękne nabożeństwo pasyjne.
4. Droga Krzyżowa w piątek:
Kościół Mariacki –dla dorosłych g. 8.30 i 17.30, dla dzieci g. 16.45, dla młodzieży g.19.00
Kościół św. Jerzego – g. 15.30 Domasławice – g. 16.30. Serdecznie zapraszamy!
5. Internetowe rekolekcje na stronie: franciszkanie.tv – zachęcamy!
6. Adoracja Najśw. Sakramentu – w środę po Mszy św. wieczornej (Godzina z Jezusem)
i w czwartek od g. 15.00 – zakończona Nieszporami śpiewanymi o charakterze pasyjnym.
7. Dni odnowy wewnętrznej:
• I czwartek m. – adoracja, Koronka, Nieszpory i Msza św. wieczorna w int. powołanych do służby Bożej w Kościele oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
• I piątek m. – okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. – dla dzieci przed
różańcem. Chorych odwiedzamy na indywidualne zgłoszenie.
• I sobota m. – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – w sobotę
po Mszy św. wieczornej.
8. Bierzmowanie – zgłoszenia dla kandydatów są wyłożone na stoliku pod chórem.
Wypełnione należy złożyć w zakrystii lub kancelarii.
9. Ofiary na kwiaty i wystrój kościoła na Triduum – można składać w zakrystii!
10. Harmonogram dyżurów lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Caritas - jest
wywieszony w gablocie. Podane są także numery kontaktowe telefonów. Serdecznie
zachęcamy wszystkich, którzy doświadczyli lub byli świadkami wszelkiej przemocy,
przeżywają trudności, borykają się z problemami i skutkami przemocy - do zainteresowania się z formami pomocy tego Punktu (w salce pod klasztorem).
11. Przygotowanie Triduum – serdecznie zachęcamy i zapraszamy na próby śpiewu – w
czwartek o g. 19.00 w salce.
12. . W Gościu Niedzielnym m.in.: Kolejna katecheza wielkopostna – Paradoks Posłusznego
– oraz Medytacja paschalna a także o cierpieniu i tęsknocie małżonków dotkniętych
bezpłodnością, o wykuwaniu mężczyzny z mężczyzny, informacje z diecezji…
13. Kronika żałobna – zmarły śp.:
+ Anna Dułak, lat 44, z ul. Morskiej,
+ Krystyna Dominiak, lat 85, z ul. Wenedów,
+ Barbara Borzymowska, lat 80, z ul. Wyspiańskiego,
+ Sabina Balicka, lat 90, z ul. Wyspiańskiego
Dobry Jezu…

