OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13 marca 2022
1. Dzisiaj 13-stka Fatimska. Nabożeństwo o godz. 10.15 przed Mszą św.
2. W okresie Wielkiego postu zapraszam na nabożeństwa pokutne :DROGA KRZYŻOWA : w piątki dla

dzieci o 16.30, dla młodzieży i dorosłych o 20.00. Gorzkie żale w każdą niedzielę o 14.00. Bezpośrednio
po nabożeństwie ok.14.45 Msza św. przeniesiona z godziny 17.00 !!!!!
3. Bierzmowanie w naszej parafii kl. VIII i starszych 16 maja w poniedziałek. W ten piątek proszę uczniów z

kl. VIII i szkół ponadpodstawowych / kandydatów / o godz.20.00 do kościoła. Rodziców z tą młodzieżą
proszę o przybycie w niedzielę na Mszę św. o 10.30 w sprawie przygotowania do tej uroczystości.
4. 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 – godz.11.00; kl.VIII - grupa IV środa godz.16.00 a młodzież ze
Śliwna ze szkoły w Michorzewie o godz. 17.00; kl. VII – grupa II we wtorek – godz. 18.00, grupa III godz.
19.00, kl. VII grupa I dnia 17 marca o godz. 18.00.
5. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. Ofiary są przeznaczone na utrzymanie

Katedry, wspierają działanie instytucji centralnych takich jak: Kuria, Muzeum, Archiwum czy Dom Księży
Emerytów w Antoninku. Parafia jest zobowiązana przekazać tę składkę od wszystkich mieszkańców. Od
1 osoby danina wynosi 2.50 zł. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty. Będziemy mogli je zabrać i
podpisane z nazwiskiem, adresem i ilością osób w rodzinie zwrócić w okresie W. Postu. Można składać
do skarbony pod św. Józefem lub podczas Mszy św. Jeśli ktoś chciałby złożyć dodatkowy dar na
utrzymanie i potrzeby naszej parafii , to w tej samej kopercie można go ofiarować. Bóg zapłać za
zrozumienie i za wszystkie ofiary.
6. W sobotę uroczystość św. Józefa. W piątek na godz. 20 zapraszam do kościoła możliwie wszystkich

mężczyzn, by uczcić tego wielkiego świętego.
7. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka budowlana.
8. W minionym tygodniu na cmentarzu pan alpinista dokonał przycięcia jednego drzewa tuż nad liniami

wysokiego napięcia od strony ulicy. Czekamy na dokończenie tych prac. Przypominam o ubezpieczeniu
grobów w pobliżu drzew, na wypadek niezamierzonego uszkodzenia podczas trwających prac.
9. Zmarł nasz Parafianin śp. Piotr Muchowski ze Śliwna l.62.. Pogrzeb odbył się w środę. Dobry Jezu…
10. 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.
11. Dziękuję za posprzątanie kościoła, dary kulinarne i za okazaną życzliwość. Bóg zapłać. Życzę

błogosławionego tygodnia.

