SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO
DUSZPASTERSTWO RZYM. - KAT.
PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

59-140 Chocianów; ul. Głogowska 2, tel. 76 818 50 38

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Wielkiego Postu 11-03-2018 r.
1. Gorzkie Żale z nauką pasyjną dzisiaj o 17.15. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
2. Jutro o 16.30 w
Współpracowników.

kawiarence

spotkanie

Salezjanów

3. We wtorek przypada 13-ty dzień miesiąca. O godz. 17.30 będzie
nabożeństwo fatimskie a o 18.00 Msza św. ku Matki Bożej
Fatimskiej prosimy napisać na karteczkach prośby i
podziękowania.
4. W czwartek o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, przez przyczynę Matki
Bożej, modlić się będziemy za dobrodziejów i budowniczych naszych kościołów.
5. W piątek DROGA KRZYŻOWA
➢ 9.00 i 17.30 - dla dorosłych.
➢
16.30 - dla dzieci.
➢
19.00 - dla młodzieży.
6. 15 i 16 marca o godz.18.00 obowiązkowe spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas III
gimnazjum i I klas szkół średnich.
7. Najbliższa niedziela jest trzecią w miesiącu, przy wyjściu będzie zbierana ofiara na inwestycje przy
naszych kościołach. Bardzo serdecznie dziękujemy indywidualnym ofiarodawcom jak i firmom za
pomoc i ofiary. Również w tym dniu młodzież będzie rozprowadzać świece na stół wielkanocny w cenie
6 i 15 zł.
8. Chocianowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert z okazji dnia kobiet, wystąpią aktorzy ze znanych
seriali telewizyjnych oraz soliści z zespołu pieśni i tańca Śląsk. Koncert odbędzie się 12 marca o godz.
18.00 Wstęp wolny.
9. Nasza parafia i Chocianowski Ośrodek Kultury zapraszają w niedziele tj. 18 marca, godz. 15.30 na
koncert pt. "Miłość Ukrzyżowana" Podczas koncertu zostaną wykonane utwory religijne i tradycyjne
pieśni pasyjne. Zapraszamy do licznego udziału
10. Na terenie powiatu polkowickiego i lubińskiego jest organizowany kurs florystyczny – sztuka
układania kwiatów, dla pań w wieku od 15 do 24 lat, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub
niepełnosprawne. Więcej szczegółów w gablotach parafialnych.
11. Wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny i święta rodzinne życzymy błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Bożej i naszych świętych patronów.
12. W tym tygodniu z naszej Rodziny Parafialnej do Domu Ojca odeszli: Joanna Kiełbikowska i
Kazimierz Turzański. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a
światłość wiekuista niechaj im świeci, nich odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. Stanisław Łobodziec
Proboszcz

