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OG Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E
Niedziela VI Zwykła 11 – 02 – 2018 r.
1. Nieszpory niedzielne dzisiaj o godz. 17.30. Zapraszamy
do wspólnego uwielbiania Boga psalmami.
2. W tym tygodniu przypada ŚRODA POPIELCOWA.
Rozpocznie ona OKRES WIELKIEGO POSTU, który
ma nas przygotować do obchodzenia Paschy – Świąt
Wielkanocnych. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy
Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej włącznie.
Dominują w nim trzy tematy: pokuta, chrzest i męka
Pańska. Dla ludzi wierzących jest to czas refleksji nad
stanem dotychczasowego życia oraz odnowienia
i pogłębienia relacji z Bogiem i bliźnimi.
3. W Środę Popielcową Msze św. z posypaniem głów popiołem w następującym rozkładzie: 6.30; 8.00,
10.00; 16.30 dla dzieci, 18.00 i 20.00. Jest to obowiązujący dzień pokuty, który należy zachować
w całym Kościele przez wstrzemięźliwość i post.
4. W piątek DROGA KRZYŻOWA:
- o godz. 9.00 i 17.30 – dla dorosłych;
- o godz. 16.30 - dla dzieci;
- o godz. 19.00 – dla młodzieży, w tym tygodniu wyjątkowo o godz. 19.30.
5. W naszej parafii organizujemy Kurs Alpha. Jest to cykl 10 spotkań o chrześcijaństwie. Alpha do próba
spojrzenia na temat wiary zupełnie z innej strony. To wymiana doświadczeń, ciekawi ludzie, dyskusje
o sprawach, które być może nurtują od dawna. Każde spotkanie składa się z poczęstunku, wykładu
i dyskusji w małej grupie. Alpha jest bezpłatna. Zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się
w poniedziałek12.02.br. o godz. 18.30 w sali teatralnej.
6. Kolejne spotkanie w ramach Salezjańskiego Kociołka kultury w piątek 16.02.br. o godz. 18.30
w tutejszej sali teatralnej. Gościem będzie P. Monika Rogozińska (pisarka, dziennikarka, himalaistka),
która wygłosi prelekcję pt.: „ Polowanie na Matkę – opowieść o sile i pięknie polskiej tożsamości”.
Serdecznie zapraszamy.
7. Salezjańska Szkoła Podstawowa ogłasza nabór na nowy rok szkolny. Istnieje możliwość przeniesienia
dzieci do naszej szkoły do klasy IV,V,VI,VII. Dzień otwarty dla rodziców i kandydatów odbędzie się
w czwartek 22.02.br. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Sowiej. Bliższe informacje u Ks. Marcina lub
w sekretariacie szkoły.
8. Całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w dniu
13.02. od godz. 7.00 do 14.02.br. do godz. 7.00. Szczegóły na plakacie.
9. W przyszłą niedzielę katechezy biblijne przeprowadzi ks. Ryszard Kempiak. W poniedziałek 19.02. br.;
po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne o godz. 18.30 w sali teatralnej.

