10 marca 2019

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa
przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana.
Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech
u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc,
o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.
2. Od wtorku będę przyjmował intencje mszalne na II półrocze.
3. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział
w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni będą
odprawiane w piątki o godz.08.30 i 18.30 a dla dzieci o godz. 17.00. Gorzkie żale
z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.00.
4. Jak co roku został przygotowany dla naszych Parafian list na Wielki Post. Bardzo
proszę o pomoc w rozniesieniu go z kopertą na daninę diecezjalną i ofiarą na budowę
kościoła.
5. Z tyłu kaplicy można nabyć „ paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 7 zł.
6. Zapraszamy na próbę scholii parafialnej w poniedziałek o godz. 19.00.
7. Ks. Maciej zaprasza na „krąg biblijny” we wtorek o godz. 19.00.
8. Seniorów zapraszam na spotkanie klubu seniora w czwartek o godz. 10.00. Na
spotkaniu będziemy gościć panią psycholog Urszulę Olszewską, która poprowadzi
wykład pt. „ Jak żyć w zgodzie ze sobą samym”.
9. Zapraszam na spotkanie wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego w czwartek po
wieczornej Mszy św.
10.Służbę liturgiczną i osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowanie liturgii
zapraszam na spotkanie w piątek o godz. 20.00.
11.Dzieci zapraszam na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz. 10.00.
12.W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca
Świętego otoczymy naszą modlitwą.
13.Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w czwartą niedzielę Wielkiego
Postu. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Krystian Samler.
14.Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej.

