OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17 marca 2013
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Wielkopostny wysiłek pracy nad sobą może pomóc nam w umocnieniu swojej
wiary. W V niedzielę Wielkiego Postu chcemy lepiej poznać jak wygląda nasza
wiara w Jezusa. Przeżyjmy tę Mszę św. tak, abyśmy potrafili powiedzieć za św.
Pawłem: „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa, Pana mojego”.
2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Palmową – pamiątkę
uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm przed każdą
Mszą Świętą. Mszę Świętą o godz. 10.00 uświetni chór.
3. Dziś spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą po Mszy
Świętej o godz. 11.30.
4. Dziś w sklepiku po prawej stronie wchodząc do kościoła można nabyć palmy
na niedzielę palmową. Do puszki przy palmach można również złożyć ofiarę na
kwiaty do ciemnicy i grobu Pańskiego.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP
6. W przyszłą niedzielę do puszki zbierane będą ofiary na przygotowanie
paczek świątecznych dla rodzin uboższych z naszej parafii. Objęcie opieką rodzin
borykających się z problemami to realizacja jednego z uczynków miłosierdzia „głodnych nakarmić”. Jest to również zalecenie księdza Kardynała wizytującego
naszą parafię, aby w każdej parafii był oddział Caritasu. Za każdy dar z serca
płynące Bóg zapłać.
7. Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci
godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych;
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15.
8. Społeczny Komitet Obchodów Dnia Życia zaprasza do udziału w
uroczystościach Narodowego Dnia Życia, które będą trwały w dniach
23 03 – 7 04 br. Szczegóły na plakacie.
9. Rycerze Kolumba zapraszają na spotkanie 18.03: Msza Święta o godz. 18.00
w kościele Świętej Małgorzaty w Łomiankach a po niej spotkanie w salce.
Rycerze są osobami, który interesuje działalność w obronie wartości
chrześcijańskich. Więcej informacji na stronie: www.rycerzekolumba.pl.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
11. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

