OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21 marca 2021

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres pasyjny Wielkiego Postu, czyli
rozważanie Męki Pańskiej. Widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak
smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy razem z Nim,
kiedy będzie nas zbawiał podczas ofiary na krzyżu, która uobecnia się
także w tej Eucharystii.

Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.

Wszystkich Was zapraszam w piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15
/o 17.00 czytanie zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii/,
oraz w niedzielę na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
Dzisiaj rozpoczynamy Wielkopostne Rekolekcje Parafialne
które poprowadzi ks. dr prałat Jerzy Paliński witamy go serdecznie
w naszej parafii i życzymy Światła Ducha św.
Szczegółowy plan wywieszony jest w gablotce.
Zachęcamy wszystkich do przystąpienia do spowiedzi wielkanocnej.
Uczniów szkoły podstawowej zachęcamy do rekolekcji w telewizji TVP 3, uczniów klas
młodszych o godz. 9.30, pozostałe klasy o 12.30. (22.23.24.03).
Przedświąteczna spowiedź dla uczniów kl. IV, V i VI w poniedziałek o godz. 16.00,
dla uczniów kl. VII i VIII we wtorek o godz. 16.00.
Przedświąteczne odwiedziny chorych:
w poniedziałek od godz. 9.30 /prawa strona ul. turystycznej, str. kościoła/
i we wtorek od godz. 9.30 /lewa strona ul. turystycznej, str. zalewu goczałkowickiego/.
Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.
W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
msze św. o godz. 6.30, 16.30 i 18.00.
W piątek 26 marca Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowana przez parafię z Czarkowa.
Początek o godz. 19.00 Mszą św. przed kościołem w Czarkowie.
Także w tym dniu odbędzie się Droga Krzyżowa w terenie, organizowana przez
Zespół z naszej parafii. Początek Mszą św. o 20.00 w kościele.
W przyszłą niedzielę, Niedziela Palmowa
błogosławienie palm na początku każdej Mszy św.
W kancelarii, zakrystii i w kościele /boczna półka/ są do nabycia
świece wielkanocne Caritas /tzw. "PASCHALIKI"/ . Cena 6 zł.
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie
na potrzeby naszej parafii.

