Ogłoszenia Parafialne
Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, II Niedziela Wielkiego Postu 25 lutego 2018
roku.

Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz objawił miłość ojcowską wobec swego
jedynego Syna. Jezus jednak nawet wówczas, gdy ukazał uczniom swoją Boską
chwałę, przygotowywał się na niewymowne cierpienie dla zbawienia człowieka i
pamiętał o konieczności wypełnienia swojej misji w posłuszeństwie Ojcu. Papież
Jan Paweł II niedługo przed swoim odejściem do nieba rozważał tę tajemnicę i
wywyższając miłość Bożą, kontemplował fakt, że Bóg ocalił Abrahamowego syna,
Izaaka, własnego zaś Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał...
Kolekta jest przeznaczona na parafię: na ogrzewanie kościoła i zapłacenie
założenie monitoringu w przedsionku kościoła. Przed kościołem zbiórka na
fundusz misyjny „Ad Gentes”.
Niedziela
O 15.45 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Wtorek
O 17.30 - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
O 19.00 – Różaniec w kaplicy szpitalnej.
Środa
18.45 – spotkanie modlitewne.
I Czwartek miesiąca.
O 16.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
O 17.00 – spotkanie zespołu charytatywnego.
O 17.30 – nabożeństwo o powołania i uświęcenie duchowieństwa i Msza św. w
tej intencji i w intencji ministrantów i ich rodzin.
Po Mszy św. wieczornej - spotkanie formacyjne dla kandydatów do
bierzmowania.
I Piątek miesiąca.
Od 7.00 do 7.30 i od 17.00 do 18.00 – okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi
św.
O 7.30 – Msza św. w intencji rodzin naszej parafii.
Po Mszy św. porannej nabożeństwo do NSPJ i adoracja Najświętszego
Sakramentu do 16.30
O 15.00 w kaplicy szpitalnej Droga Krzyżowa połączona z Koronka do Bożego
Miłosierdzia.
O 16.00 – spowiedź dla dzieci.

O 16.30 – Msza św. szkolna w intencji dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły
do I Komunii św. i ich rodzin. Dzieci, które się przygotowują do Pierwszej i
Wczesnej Komunii św. poświęcimy Skarbczyki.
O 17.15 – Droga Krzyżowa.
Kolekta jest przeznaczona na rodziny potrzebujące.
I Sobota miesiąca.
O 7.00 – Różaniec prowadzi Czwarta Róża Różańcowa.
O 7.30 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
wszelkich zniewag i bluźnierstw jakich doświadcza oraz w intencji żywych i
zmarłych członków Róż Różańcowych.
Po Mszy św. – nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
Od 9.00 – odwiedziny chorych w naszej parafii. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii
lub kancelarii.
17.00-18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
św.
Następny tydzień:
W przyszłą niedzielę zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz.
15.45.
W przyszłą niedziele rozpoczynamy rekolekcje parafialne, a od poniedziałku –
szkolne. Poprowadzi je ojciec Tomasz Maniura OMI. Plan wywieszony jest w
gablotce i na stronie internetowej parafii. Już dzisiaj mężczyźni planują czas na
17.30 w niedzielę, na nauki stanowe. W przyszły poniedziałek nauki stanowe dla
rodziców dzieci komunijnych i kandydatów do bierzmowania, a we wtorek – dla
kobiet. Msza św. dla chorych i seniorów – w przyszły wtorek o 16.00.
Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii.
W tym tygodniu obok bramy probostwa można przynosić elektrośmieci. Dochód
ze zbiórki – jak w ubiegłych latach - jest przeznaczony na cele misyjne, na zakup
inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Prosimy nie
przynosić elektrośmieci po niedzieli 4 marca.
W soboty 17 i 24 marca od godz. 14.00, odbędą się nauki przedślubne w naszej
parafii.

Kaplica w Chebziu
Niedziela – 25 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej wspólnoty, zaś po Mszach
św. przed kaplicą zbiórka na fundusz misyjny „Ad Gentes”.
O godz. 15.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek – Wtorek – 26-27 lutego
W te dni wyjątkowo zostaną przesunięte godziny sprawowania Mszy świętych. W
poniedziałek zapraszamy na Mszę św. poranną o godz. 8.00, zaś we wtorek na Mszę
św. wieczorną o godz. 17.00.
Środa - 28 lutego
Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, a następnie do godziny 18.30 okazja do osobistej adoracji Jezusa w
Najświętszym Sakramencie.
Piątek – 2 marca – pierwszy piątek miesiąca.
Od godz. 8.45 odwiedzimy chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną.
Prosimy poinformować zainteresowanych.
O godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
O godz. 16.30 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej okazja do
adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi pierwszopiątkowej.
O godz. 17.00 Msza św. wieczorna, a po niej o godz. 17.30 nabożeństwo Drogi
Krzyżowej dla dorosłych i młodzieży.
Sobota – 3 marca – pierwsza sobota miesiąca.
Zapraszamy członków wspólnoty Żywego Różańca na Mszę św. w ich intencji o
godz. 8.00. Przed Mszą św. o godz. 7.30 różaniec.
Po Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, a następnie spotkanie tej
grupy.
Niedziela – 4 marca – III Niedziela Wielkiego Postu.
Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne dla
dorosłych. Potrwają one do środy, a wygłosi je ks. Ryszard Nowak – proboszcz
Parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie. W pozostałe dni nauki rekolekcyjne
odbędą się podczas Mszy św. sprawowanych o godz. 18.00. Już teraz prosimy o
zarezerwowanie czasu.
O godz. 15.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

