OGŁOSZENIA PARAFIALNE
06 kwietnia 2014
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Zasłonięty krzyż przypomina, że Wielki Post powoli się wypełnia. Już
wkrótce poznamy, że krzyż jest drzewem, z którego płynie życie. Mocą śmierci
krzyżowej i chwalebnego zmartwychwstania Chrystus wydobywa nas z grobów,
którymi są nasze grzechy. Gdyby nie Chrystus, grzechy doprowadziłyby nas do
śmierci wiecznej. Dzięki Niemu mamy obietnicę życia wiecznego. Trzeba tylko
poważnie potraktować ofiarę, jaką złożył ze swojego życia dla naszego zbawienia.
2. Dziś rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki będzie
głosił 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.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 19.00 w intencji wszystkich wiernych
polecanych w modlitwie wypominkowej;
- w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17.15 a dla młodzieży
i dorosłych o godz. 18.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; o godz. 17.15 wspólny
różaniec i Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Żywego Różańca
a po niej wymiana tajemnic różańcowych.
4. W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa – pamiątka uroczystego wjazdu
Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palemek podczas każdej Mszy Świętej.
5. W sklepiku w kruchcie kościoła można nabywać palemki na przyszłą
niedzielę. Ofiary przy palemkach składane są przeznaczone na kwiaty do grobu
Pańskiego.
6. Serdecznie zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę
o godz. 17.15.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
8. 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.
9. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

