OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27 STYCZNIA 2013
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby słuchać Słowa Bożego
i karmić się Ciałem Chrystusa. Już za chwilę w Ewangelii usłyszymy zdanie:
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Są one zachętą dla nas,
abyśmy każdego dnia poznawali Pismo św., które jest dla nas księgą życia.
Niech udział w tej liturgii pomoże nam otworzyć serca na Boże Słowo i działanie.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa;
- w sobotę Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązujące do Tajemnicy Bożego
Narodzenia; na Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00 przynosimy świece. Tego dnia
przypada Dzień Życia Konsekrowanego.
3. Trwa duszpasterska wizyta w naszej parafii. W związku z nią Msza Święta
od poniedziałku do piątku będzie odprawiana o godz. 9.00 a w sobotę
o godz. 18.00. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę
o stosowne zabezpieczenie czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka
na znak oczekiwania na spotkanie kolędowe. Jeśli są nowe rodziny proszę
o kontakt w celu umówienia się na wizytę duszpasterską.
Plan spotkań kolędowych:
Poniedziałek 28 I – ul. Turystyczna
Wtorek 29 I – ul. Strzelecka i Środkowa
Środa 30 I - ul. Jagodowa 1 do 33 włącznie
Czwartek 31 I – ul. Jagodowa 33A do końca i Borówkowa
Piątek 1 II – nie ma kolędy.
Serdeczne Bóg zapłać za miłe spotkania i ofiary składane na budowę kościoła.
4. W związku ze zbliżającym się czasem Wielkiego Postu zwracam się z prośbą
o przyniesienie palm święconych w ubiegłym roku. Palmy będzie można zostawić
w specjalnym koszu w przyszłą niedzielę w kruchcie kościoła.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam najnowszy numer Małego Gościa. Przyjmowane są
intencje mszalne na 2013 rok.
6. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Wszystkim
odpoczywającym na zimowiskach życzę owocnego odpoczynku i udanej zabawy
na śniegu. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej
Rodzin.

Umiłowani Siostry i Bracia
Z głęboką zadumą przeżywamy dni żałoby po śmierci naszego umiłowanego
Arcypasterza Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Seniora. Odszedł do
Domu Ojca po ciężkiej chorobie, którą dzielnie przyjmował i znosił w duchu
Chrystusowego Krzyża. Pozostawił po sobie niezatarty ślad posługi pasterza
w pełni oddanego Bogu i Kościołowi. Dzisiaj lepiej potrafimy dostrzec, jak
trudne Pan Bóg postawił przed nim zadania i jak odważnie Ksiądz Prymas
potrafił im sprostać. Skłania to nas do wdzięczności Jezusowi Chrystusowi,
Dobremu Pasterzowi, za dar dobrego sługi, jakiego na wiele lat postawił na czele
naszego Warszawskiego Kościoła i Kościoła w Polsce. Tę wdzięczną pamięć
w tych dniach wyrażamy przede wszystkim naszą modlitwą, wspólną
i indywidualną, o dar nieba dla śp. Kardynała Józefa.
Gorąco zapraszam wszystkich do zamanifestowania naszej wdzięczności
Zmarłemu arcypasterzowi poprzez udział w dzisiejszej Mszy św. o godz. 16.00
w bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu, po której
w uroczystym kondukcie przeniesiemy ciało śp. Kardynała Józefa do
Archikatedry Warszawskiej na starówce. Niech to będzie nasze warszawskie
pożegnanie Księdza Kardynała.
Jutro natomiast, wraz z wszystkimi gośćmi z kraju i z zagranicy oddajmy naszą
ostatnią posługę Zmarłemu gromadząc się licznie na Mszy św. pogrzebowej
o godz. 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej. Proszę również o udział w
modlitwach i Mszy św. w parafii w intencji śp. Kardynała Prymasa w czasie
zaproponowanym przez waszych duszpasterzy. Do udziału w tych uroczystych
wydarzeniach wszystkich gorąco zapraszam.
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