Ogłoszenia parafialne
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
04 marca 2018 r.
3 marca 2018

1. Dzisiaj wypada 3. Niedziela Wielkiego Postu.
2. Zapraszamy na Nabożeństwa Pasyjne:
Droga Krzyżowa w każdy piątek – dla dzieci o godz. 16.15, a dla dorosłych po mszy św. o godz.
18.00.
Gorzkie żale w każdą niedzielę o godz. 17.30.
1. Dzisiejszej niedzieli w naszej parafii będziemy gościmy p. Wiktorię Czajkę z Łucka na Ukrainie.
Pani Wiktoria podczas każdej mszy św. będzie wykonywała utwory pasyjne, a o godz. 15.00
przedstawi godzinny koncert z repertuaru Anny German. Serdecznie zapraszamy naszych
parafian, aby oprócz niedzielnej mszy św. wybrać się do kościoła na godz. 15.00 w celu
wysłuchania pięknych utworów wybitnej polskiej śpiewaczki Anny German. Pani Wiktoria już
raz gościła w naszej parafii, a teraz usłyszymy ją powtórnie. Jako podziękowanie po mszy św.,
na schodkach będzie stał koszyczek na ofiarę, natomiast ofiara za koncert również jest
dobrowolna.
2. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy cykl konferencji narzeczonych przed zawarciem
sakramentu małżeństwa. Na nauki zapraszamy tylko i wyłącznie te osoby, które będą zawierać
sakrament małżeństwa w naszej parafii, bądź należą do naszej parafii.
3. Od następnej niedzieli, 11 marca, rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.
Będą trwały od niedzieli do wtorku 13 marca. Ostatni dzień rekolekcji będzie jednocześnie
dniem spowiedzi. Rekolekcje wygłosi nasz rodak ks. Łukasz Gron z parafii Kodyma na
Ukrainie. Program rekolekcji będzie dostępny w gablocie przed kościołem, a także na stronie
internetowej naszej parafii i profilu na Facebook-u. Szczegółowo zostanie podany w następną
niedzielę.
4. Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza wszystkich chętnych, chcących pogłębić swoje życie
duchowe do naszej parafii na diecezjalny dzień skupienia, który odbędzie się w najbliższą
sobotę, 10 marca. Oto program:
10.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo Gorzkich Żali
10.30 – Eucharystia
11.30 – Konferencja duchowa
12.00 – Spotkanie w grupach
13.00 – Podsumowanie i skromna agapa
1. Na początku czerwca bieżącego roku nasza parafia organizuje pielgrzymkę na Maltę śladami
św. Pawła. Szczegóły i program do nabycia w zakrystii.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość
Niedzielny.

3. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: †Marian Onuszczuk
(l. 80), †Stanisław Kurczak (l. 57), †Wiesława Gałowska (l. 69), †Stanisław Lejman (l. 82),
†Andrzej Pędziński (l. 47) i †Janina Sawicka (l. 94)

