
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

19  marca  2017 
III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

   1. Prosimy Jezusa jak Samarytanka w dzisiejszej Ewangelii, aby dał nam wody 
żywej, żebyśmy nie pragnęli. W naszych sercach są różne pragnienia. Pragniemy 
zdrowia, najnowszego sprzętu, modnych ubrań, obecności kogoś bliskiego.  
Czy jest tam miejsce dla Pana Boga? Tak jak musimy pić wodę, żeby przeżyć, tak 
też potrzebujemy Boga, abyśmy mieli życie wieczne. W kolejną niedzielę Wielkiego 
Postu mamy okazję, żeby dokonać wyboru Jezusa i uznać, że On jest prawdziwie 
Zbawicielem świata. 
   2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu Męki 
Pańskiej które są odprawiane: 
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i o godz. 18.30 dla młodzieży   
i dorosłych a Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę o godz. 17.15. 
   3. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dzieci i rodziców przed  
I Komunią Świętą. 
   4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje będzie 
prowadził O. Wojciech Sugier z Zakonu Ojców Kapucynów. W niedzielę nauki 
będą głoszone na wszystkich Mszach Świętych a w poniedziałek, wtorek i środę: 

8.00 – gimnazjum 
9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych 
11.00 –  dzieci z klas 0 – III ze szkół podstawowych 
12.00 – dzieci z klas IV – VI ze szkół podstawowych 
18.00 – możliwość spowiedzi  
19.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych. 

Spowiedź dla dzieci i młodzieży we wtorek podczas nauk. 
   5. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP; 
- w poniedziałek i we czwartek o godz. 19.00 próba dzieci przygotowujących się  
do  I Komunii Świętej; 
- we środę o godz.19.00 próba chóru dorosłych; 
- w piątek po Drodze Krzyżowej wystawienie i indywidualna adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 – serdecznie zapraszam; 
- w sobotę nie ma spotkania scholii dziecięcej; tego dnia przypada uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia.  
   6. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   8. Do puszki „dla ubogich” przy wyjściu można składać jałmużnę  
z przeznaczeniem wsparcia rodzin w Syrii /program Caritas Rodzina-Rodzinie/. 
   9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Dziś z racji 
na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki na posadzkę do kościoła.   
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki 
Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


