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IX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Mamy nie tylko nazywać się chrześcijanami, ale również pokazywać
czynami, że nimi jesteśmy. Nie każdego bowiem, kto się chrześcijaninem
nazywa, Jezus rozpozna u bram nieba. Obyśmy umieli skorzystać z łaski,
aby słowo Boże przynosiło owoce w naszym życiu.
2. Dziś z racji na I-szą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 10.00
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. Od środy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową
Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem na znak pokuty
o godz.9.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły – powstrzymanie się
od potraw mięsnych i ograniczenie ilości posiłków. Tradycyjne nabożeństwa
tego okresu pomagające w rozważaniu Męki Pana Jezusa będą odprawiane:
DROGA KRZYŻOWA w piątek o godz. 17.15 dla dzieci
o godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych
GORZKIE ŻALE w niedzielę o godz. 17.15.
Za udział w Gorzkich Żalach raz w tygodniu można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej
wspólnocie w dniach 27 – 30 marca i poprowadzi je ks. Roman Ceglarek.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza święta o godz. 9.00 w intencji zmarłych polecanych w
modlitwie wypominkowej;
- we środę Msze święte o godz. 9.00 i 18.00; powracamy do Mszy świętej
codziennej o godz.18.00;
- we czwartek o godz. 19.00 w świetlicy w domu parafialnym spotkanie
kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum;
- w piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15 a dla dorosłych i
młodzieży o godz.18.30;
- w sobotę o godz. 17.15 różaniec i Msza święta o godz. 18.00 w intencji
członków Żywego Różańca; po Mszy świętej wymiana tajemnic
różańcowych.
5. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary na tacę przeznaczone na
kontynuację budowy naszej świątyni.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
7. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę kościoła. W
minionym tygodniu została wykonana pomocnicza konstrukcja potrzebna
do budowy kopuły nad nawą główną i prezbiterium
8. Wszystkie dzieci bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursie plastycznym o Prymasie Tysiąclecia Stefanie kardynale
Wyszyńskim..Regulamin konkursu jest do pobrania ze stolika z gazetami
oraz na stronie internetowej parafii.

