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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości
(Laetare). Kościół cieszy się z łask jakie płyną z sakramentu chrztu i Eucharystii.
W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, bo tego dnia obdarowywano się
pierwszymi kwiatami zakwitających róż, zaś papież poświęcał złotą różę
i przekazywał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Dla nas ta niedziela jest
doskonałą okazją do tego, abyśmy tak jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii,
z radością odkrywali, że Jezus jest prawdziwym Synem Człowieczym, który
przywraca nam wzrok i sens życia.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 18.30 spotkanie chóru dla dorosłych;
- we środę 9 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II;
- we czwartek o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17.15 a dla młodzieży
i dorosłych o godz. 18.30; tego dnia rano odwiedziny chorych a od godz. 17.00
spowiedź pierwszopiątkowa;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; Msza Święta wieczorna
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę
o godz. 17.15.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.
Prowadził je będzie ks. Jacek Laskowski, wizytator katechetyczny Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej. W niedzielę nauki będą głoszone na każdej Mszy
Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę wg następującego planu:
8.00 – gimnazjum I –III
9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
11.00 – dzieci z kl. 0 – III
12.00 – dzieci z kl. IV – VI
19.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Dziś z racji ostatniej niedzieli miesiąca do puszek Caritas zbierane są ofiary
na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących. Uczynek miłosierdzia
„głodnych nakarmić” ma szczególny wymiar w okresie Wielkiego Postu,
ukazującego jałmużnę, post i modlitwę jako drogę ku Bogu.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni.
Kontynuowane są prace dekarskie na dachu kościoła. Całą wspólnotę powierzam
naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

