Ogłoszenia duszpasterskie
IV Niedziela Zwykła
28 stycznia 2018

1.

W minioną sobotę zakończyliśmy duszpasterskie nawiedzenie rodzin w naszej
parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim za gościnę, wspólną modlitwę w rodzinach, spotkania, rozmowy i ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Sprawozdanie duszpasterskie z działalności naszej parafii w roku 2017 oraz z kolędy
zostanie przedstawione za tydzień.

2.

Kandydaci do bierzmowania z klas III gimnazjum będą mieli spotkanie w poniedziałek, 29 stycznia. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17:00.

3.

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Różaniec o godz. 16:30 w intencji
nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Po Mszy św. spotkanie
formacyjne członków Żywego Różańca.

4.

W najbliższy piątek przypada święto Matki Bożej Gromnicznej a zarazem I piątek miesiąca. Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 17:00. Podczas Mszy św. o godz.
17:00 poświęcenie gromnic dla dzieci komunijnych. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami. Z racji, że jest to również I piątek miesiąca spowiedź św. wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu rozpocznie się od godz. 16:00. O godz. 16:45 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozpoczęcie spowiedzi dla
bierzmowanych od godz. 15:45.

5.

Chorych z naszej parafii nawiedzimy z posługą sakramentalną w następujące dni:
w piątek chorych, których nawiedza Ks. Waldemar oraz chorych z bloków przy
ul. Libelta i Roosevelta. Natomiast w sobotę chorych z domów przy ul. Libelta od
godz. 9:00.

6.

W najbliższą sobotę, 3 lutego, odbędzie się Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Początek o godz. 7:30. Przez najbliższych 5 miesięcy rozważać będziemy część bolesną różańca św., co miesiąc kolejną tajemnicę.

7.

W pierwszym tygodniu ferii, od 11 do 15 lutego, odbędzie się OAZA Ewangelizacji dla młodzieży w Gębicach koło Czarnkowa. Informacje i zapisy u Ks. Waldemara.

8.

Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Marię Jabczyńską. Powierzmy zmarłą i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

