19.02. – 26.02.2017 r.
1. DZIŚ – NIEDZIELA VII ZWYKŁA
Gościmy dziś relikwie Bł. Anieli Salawy, patronki III Zakonu św. Franciszka.
Po Mszach św. będzie możliwość oddania jej czci.
– o godz. 16.00 – Nabożeństwo ku czci Bł. Anieli
2. WE WTOREK – o godz. 18.00 – Msza św. zbiorowa za zmarłych
3. W ŚRODĘ – o godz. 17.45 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i Msza św. w int. podziękowań i próśb
4. W ŚRODĘ – o godz. 19.00 – SPOTKANIE DLA DOROSŁYCH, którzy nie przyjęli jeszcze
sakramentu bierzmowania. Nie może w nim brać udziału młodzież ucząca się w szkołach, w
których prowadzona jest katechizacja (obowiązuje ich zwykły tok przygotowań).
Sakrament Bierzmowania będzie udzielany 19 maja w czasie Mszy św. o godz. 18.00
5. W CZWARTEK – o godz. 16.30 – MSZA ŚW. SZKOLNA
– po Mszy św. wieczornej – adoracja Najśw. Sakramentu
6. GRUPY PARAFIALNE:
 WTOREK – godz. 18.30 – Liturgiczna Schola Parafialna
 SOBOTA – godz. 9.30 – Dzieci Maryi
 SOBOTA – godz. 17.00 – Apostolat Maryjny
7. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.
Za tydzień kolekta również na nasz kościół.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dostępny jest „Gość Niedzielny”. Dziś m.in. o tym, że
polski biskup został specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka do Medjugoria. Jaki jest cel
podróży? – o tym w dzisiejszym numerze
Dla dzieci i młodzieży jest nowy, marcowy „Małego Gościa”. Jest nasz „Głos Serca” oraz inna
prasa katolicka.
9. Parafia w Karchowicach organizuje pielgrzymkę autokarowo - samolotową do Fatimy z okazji 100
-lecia objawień. Pielgrzymka wiedzie przez główne sanktuaria Włoch, Francji, Hiszpanii i
Portugalii. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego.
Bliższe informacje można otrzymać telefonicznie – numer podany w gazetce i na tablicy ogłoszeń
(32 / 233 78 16).
10. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rokitnicy serdecznie zaprasza przyszłych pierwszaków i uczniów
zerówki z rodzicami na dzień otwarty, który odbędzie się w środę 22 Lutego 2017 r. w godz.
17.00 – 18.30

