OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Bóg zapłać za wszelką troskę materialną i duchową o naszą parafię.
2. Zachęcam do podjęcia praktyk pokutnych, szczególnie postu, modlitwy i jałmużny.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Parafian
z Droniowic zapraszam do uczestnictwa on-line w Sadowie, o godz. 15.15.
4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek zapraszam do Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i z
prośbą o nowe powołania. Proszę grupy parafialne o włączenie się w czuwanie przy Panu
Jezusie:
17.45 – 18.30: III Zakon św. Franciszka i Apostolat Maryjny,
18.30 – 19.15: Róże Różańcowe z Harbułtowic i Wierzbia,
19.15 – 20.00; Róże Różańcowe z Sadowa,
20.00 – Godzina Święta i zakończenie Adoracji.
5. Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego Postu – tj. 14 marca.
Zachęcam do modlitwy w intencji Ojca Rekolekcjonisty oraz za Parafian w intencji podjęcia
pokuty i nawrócenia.
6. Intencje mszalne, przyjęte na czas planowanych rekolekcji, zostaną odprawione zgodnie
z terminem przyjęcia. Msze św. w Droniowicach będą o godz. 16.00.
7. Gorąco zapraszam wszystkich chorych, przebywających w domu, aby czas Wielkiego Postu
był okazją do przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii. Jestem do Waszej dyspozycji.
8. W niedzielę, 7 marca, o godz. 17.00, zapraszam na spotkanie w kościele, Rodziców Dzieci
przygotowujących się do I-szej Komunii św.
9. Członków Rady Parafialnej zapraszam na spotkanie w kościele, w niedzielę, 14 marca,
o godz. 17.00
10. Kolekty i zbiórki: 28 lutego, do puszek, na pomoc dzieciom Afryki, 7 marca kolekta na
Ośrodek w Rusinowicach.
11. Fundusz remontowy. Serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary materialne
przeznaczone na cele remontowe. Kontynuujemy dzieło remontu ołtarzy bocznych. Ofiary
na ten cel można składać na konto o numerze 05 8288 0004 2000 0001 5756 0104, z
dopiskiem DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO. Przypominam, ze Urząd
Skarbowy nie honoruję potwierdzeń wpłat, wystawionych w kancelarii parafialnej, a jedynie
dokumenty potwierdzające wpłatę elektroniczną lub pocztową.
12. Zachęcam także do uzyskania odpustów z racji trwania Roku św. Józefa.
13. W zakrystii do nabycia książeczki z modlitwami do św. Józefa.
14. Na stronie parafialnej, po kliknięciu zakładki „Msza na żywo”, został zamieszczony link do
transmisji poprzez kanał YouTube. Jest to opcja awaryjna oraz dla tych, którzy mieli
problemy techniczne z odbiorem dotychczasowej formy przekazu.

Istnieje możliwość odliczenia 1% na rzecz naszej parafii w Sadowie.
W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS:0000283966.
Przy celu szczegółowym 1% wpisujemy: Parafia Sadów.

