Ogłoszenia
I Niedziela Wielkiego Postu
10.03.2019 r.
1. Dzisiaj o godz. 16.00 - Gorzkie Żale, po nich Msza św.
2. Za tydzień w 3 Niedziela miesiąca - składka przeznaczona będzie na spłatę długów
przy remoncie kościoła. Zbiórka do puszek na „Misyjne Dzieło Pomocy AD
GENTES”. Dzieło to powołane jest do modlitewnego i materialnego wspierania
misjonarzy.
3. Jak co roku Caritas Polska rozprowadza skarbonki na jałmużnę wielkopostną.
Oszczędzanie w specjalnych skarbonkach wielkopostnych oraz zakup
paschalików i baranków wielkanocnych – to formy pomocy Caritas Archidiecezji
Przemyskiej w okresie tegorocznego Wielkiego Postu. Paschaliki i baranki można
nabyć w zakrystii w cenie 7 zł i 6 zł.
4. Od piątku rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Rozpoczną się
Drogą Krzyżową o godz. 17.00 a po niej Msza św. O godz. 20.00 będzie wieczorna
adoracja z nauką stanową dla Młodzieży. Zapraszamy na wspólną modlitwę.
Program REKOLEKCJI jest wywieszony w gablotce i na stronie internetowej.
Będziemy przypominać każdego dnia. Rekolekcje będą prowadzili: ks. Waldemar
Janiga i ks. Piotr Lasota.
5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła paniom z ul. Rolniczej. Do sprzątania w tym
tygodniu zapraszamy panie z ul. Rolniczej: panią Danutę Bieniek, panią Janinę
Kopiec, panią Elżbietę Kruczek, z ul. Spółdzielczej: panią Iwonę Pociask, panią
Magdalenę Mijalną, panią Joannę Janik, panią Katarzynę Dziedzina i z ul.
Myśliwskiej: panią Janinę Dudek i panią Stanisławę Wilk. Sobota będzie drugim
dniem rekolekcji. Sprzątanie będzie po Mszy św. dla chorych.
6. Caritas Archidiecezji Przemyskiej informuje, ze powstały cztery wypożyczalnie
sprzętu rehabilitacyjnego. Nasz rejon może korzystać z wypożyczalni w Wysokiej
Łańcuckiej. Sprzęt jest wypożyczany bezpłatnie na okres 6-ciu miesięcy z
możliwością przedłużenia. Wykaz sprzętu - 40 pozycji, kontakt i warunki go
uzyskania będą wywieszone na stronie internetowej parafii i w gablotce.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W obecnym numerze Niedzieli możemy
przeczytać artykuł - „Wydobywanie z niepamięci” - o odkłamywaniu historii i obronie
dobrego imienia Żołnierzy Wyklętych. W Gościu Niedzielnym artykuł: „Umartwienie nie zmartwienie” - dla Piotra było to umieranie maleńkiej córeczki. To
w jej intencji podjął post. Córka przeżyła, jest dziś dorosłą kobietą, a Piotr pości dalej.
I inne ciekawe artykuły.

