Ogłoszenia Parafialne – 8 IV 2018 – II Niedziela Wielkanocna
1.Dzisiaj przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Na terytorium Polski można zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunie
św., pomodlić się w intencjach Ojca św. i odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele
lub kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Następna
niedziela to Niedziela Biblijna.
2. O odmówienie różańca na przyszła niedziele proszę różę p. Anna Łanucha
3.Bóg zapłać za złożone ofiary. Będą przeznaczone na częściową zapłatę za prace wykonane
przy odwodnieniu fundamentów kościoła.
4.Informuje, że 6 maja odbędzie się piesza pielgrzymka do Zawady.
5.W najbliższy poniedziałek będziemy przeżywać Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
Dzień Świętości Życia. W czasie wieczornej Mszy św. każdy kto będzie chciał, będzie mógł się
zobowiązać do duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w
intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji
dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.
Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja
Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z
nałogami, pomoc osobom potrzebującym czy te modlitwa. Należy podejmować postanowienia
realne, mając na uwadze indywidualne możliwości wykonania. Na stoliku za filarem zostały
wyłożone materiały traktujące o duchowej adopcji dziecka poczętego. Można zabrać je do
domu, aby się zapoznać z tematyką dotycząca duchowej adopcji.
6.W naszej parafii organizowana jest katechizacja przedmałżeńska, która będzie trwała od 13
IV do 12 V 2018 r. Kandydatów chcących uczestniczyć w tych spotkaniach zapraszam do
kościoła po Mszy św. wieczornej w piątek o godz. 18.45. Z góry informuje, że gdyby liczba
kandydatów była znikoma, to dołączymy się do katechizacji przedmałżeńskiej, która organizuje
w tym samym czasie parafia Pustków Osiedle.
7.Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty. W wtorek kościół sprzątali: Danuta
Konieczna, Anna Niemiec, Robert Niemiec, Łucja Kapinos a w sobotę: Jolanta Jaszcz,
Agnieszka Stefan, Cecylia Łączak. Na najbliższy tydzień prosimy 3 rodziny na godz. 9.00 w
poniedziałek i 3 na sobotę.
8.Spotkanie grup formacyjnych. Nagoszyn: wtorek g. 17.00 - spotkanie ministrantów, a po
Mszy św. lektorów. czwartek g. 17.00 spotkanie DSM-u. Bobrowa : środa- DSM godz. 15.00,
czwartek – godz. 17.00 - ministranci i lektorzy, piątek g. 19.00 -grupa apostolska
9.U ministrantów do nabycia prasa katolicka. Polecam ,,Gościa Niedzielnego” a w nim artykuł
omawiający jakie konsekwencje dla Kościoła będzie miało wprowadzenie regulacji
dotyczących ochrony danych osobowych, a także o łaskach płynących z Miłosierdzia Bożego,
które można osiągnąć przez ufność według słów ,,Jezu Ufam Tobie”. Polecam także Małego
Gościa Niedzielnego.

