OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
24 lutego 2019r.

W Ewangelii usłyszymy dzisiaj receptę na naprawdę szczęśliwe życie, choć nie jest ona
podobna do tych, które są na co dzień dostępne w mediach czy w naszej codzienności.
To co naprawdę się liczy to miłość i to dawana bezinteresownie. O taką miłość prośmy
dla nas, gdy przyznajemy się do naszej grzeszności.

Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii na remont krzyża,
kopuł dzwonnicy i wieżyczek na kościele.

____________________________________________

Jutro zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na godzinę uwielbienia. Początek Mszą św. o 18.00
Spotkanie kandydatów do Sakramenty Bierzmowania w poniedziałek 25 lutego:
kl. III gimnazjum gr. I godz. 16.30 do 17.15,
gr. II godz. 17.15 do 18.00.
Spotkanie kl.VIII w środę 27 lutego:
gr. I 16.30 do 17.15,
gr. II 17.15 do 18.00.

Katecheza przed Bierzmowaniem dla dorosłych 25 lutego o godz. 19.00
w salce katechetycznej.

Spowiedź dla uczniów kl. III i IV w czasie rekolekcji szkolnych.
W czwartek odbędzie się sprzedaż pączków, krepli i innych ciast w sali OSP Łąka
od godz. 10.00. Całkowity dochód przeznaczony będzie na pomoc rodzinom w Aleppo.
Chociaż tutaj wszyscy prawie wszystko mamy,
O dzieciach z Aleppo nie zapominamy.
Trzeba nam na ziemi gromadzić skarby w niebie,
Więc przychodzimy z pomocą bliźniemu w potrzebie.
Chętni do pomocy przy pieczeniu mogą się zgłaszać
pod nr. 506056824.

W sobotę spotkanie kandydatów na ministrantów o godz. 10.00 w salce. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chłopców od kl. II.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy 40 godzinne nabożeństwo, które potrwa
do wtorku 5.03. Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu na chwilę Adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy tydzień trzeźwości, który potrwa do soboty 9.03.
W niedzielę zapraszamy do wspólnego śpiewania “Godzinek ku czci Matki Boskiej” o godz. 8.30.
Rekrutacja do przedszkola od 5 do 18 marca.
Za dwa tygodnie rozpoczynamy misje wielkopostne od 10.03 do 15.05.
Odwiedziny chorych będą w czasie misji: 11.02 (poniedziałek) i 12.03 (wtorek) od godz. 10.00.
Szczegółowy plan misji zamieszczony jest w ogłoszeniach parafialnych.
Zachęcamy do codziennej modlitwy w intencji misji i ojca misjonarza.
W sobotę 6 kwietnia młodzież kl. III gimnazjum oraz kl. VIII przyjmą w naszej parafii
Sakrament Bierzmowania.
Członków Róż Różańcowych prosimy o wpłatę składki. Wpłaty u zelatorki.
Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii na remont krzyża,
kopuł dzwonnicy i wieżyczek na kościele.

