OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 6 marca 2022
1. Dzisiaj po Mszy św o 10.30, krótkie spotkanie dla rodziców młodzieży, która pragnie przyjąć bierzmowanie. Od

marca spotkania dla tej młodzieży będą odbywały się w grupach w salce parafialnej, po wcześniejszym ustaleniu
z prowadzącymi. Proszę o udział w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W tym tygodniu spotkania
: kl. VII - grupa IV - środa 9 marca godz.18.00 i kl. VIII – grupa I o 19.00; czwartek 10 marca godz.18.00 – kl.VIII
– grupa II ; kl.VIII - grupa III 17 marca godz.18.00; młodzież ze szkoły ponadpodstawowej – sobota 12 marca –
godz.11.00; kl.VIII -grupa IV środa 9 marca godz.16.00 a młodzież ze Śliwna ze szkoły w Michorzewie o godz.
17.00; kl. VII – grupa II we wtorek – 8 marca godz. 18.00, grupa III godz. 19.00, kl. VII grupa I dnia 17 marca o
godz. 18.00.
2. Wieloletnim zwyczajem w naszej diecezji jest, że w okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną.

W bieżącym roku wynosi ona 2.50 zł. od każdego mieszkańca parafii / także niepraktykujących /. Pouczeni przez
Jezusa, by szczególnie w tym czasie, hojniej niż zwykle, zwiększyć modlitwę, wzmocnić ducha postem i oraz
chętniej składać jałmużnę, która gładzi wiele grzechów, chciałbym uprzejmie poprosić o składanie tej ofiary – jeśli
to możliwe do Wielkanocy. Od następnej niedzieli w kościele będą wyłożone koperty na ten cel. Bóg zapłać za
zrozumienie.
3. W okresie Wielkiego postu zapraszam na nabożeństwa pokutne :DROGA KRZYŻOWA : w piątki dla dzieci o 16.30

i o 20.00 dla młodzieży i dorosłych. GORZKIE ŻALE w niedziele o godz.14.00 z kazaniem pasyjnym. W tym roku
będzie je głosił ks. Jan Chrzanowski – prob. z Wojnowic. Bezpośrednio po nabożeństwie ok.14.45 Msza św. Nie
ma Mszy św. o 17.00 !!!!!
4. W piątek o 17.00 Msza św. i katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych, których dzieci mają przyjąć

chrzest w marcu i kwietniu.
5. W sobotę zapraszam do kina do Buku na najnowszy film o Objawieniach Matki Bożej w Guadalupe. Jedziemy

autokarem - całkowity koszt 20 zł. Mamy zarezerwowanych 54 miejsca. Można jechać indywidualnie, tylko proszę
to zgłosić. Zbiórka o 19.30 przed kościołem. Seans o godz.20.00. Zapisy w zakrystii.
6. Bóg zapłać za złożone ofiary i wiele darów materialnych, przyniesionych do salki. W imieniu przyszłych

obdarowanych Bóg zapłać za hojność serca i złożone ofiary.
7. Za tydzień 13 tka po Mszy św. o 10.30.
8. Od północy ze środy – czwartek trwamy na Nieustającym Różańcu.
9. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 7 zł ; Mały Przewodnik dla dzieci – 7 zł. Gość Niedzielny po 8 zł;. Miłujcie

się 8 zł. i Mały Gość dla dzieci 5 zł; darmowy nr „Dobre Nowiny”.
10. Dziękuję za posprzątanie kościoła, Paniom za piękną dekorację na Wielki Post, dary kulinarne i za okazaną

życzliwość. Bóg zapłać. Życzę błogosławionego tygodnia.

