OGŁOSZENIA PARAFIALNE
15 marca 2015
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus przedstawia nam tajemnicę swojej
męki. Bóg z miłości do nas wydał za nas swojego Jednorodzonego Syna. Śmierć
Chrystusa na krzyżu daje nam życie wieczne. Jednak my musimy na ten dar
odpowiedzieć wiarą, przyjąć Bożą miłość i ją odwzajemnić. Jeżeli kochamy Boga,
kochamy bliźnich to świadczymy o tym naszym życiem. Nie boimy się światła,
zbliżamy się do niego, bo nasze czyny są zgodne z Bożymi przykazaniami i Bożą
łaską.
2. W trwającym okresie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwa:
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15
Droga Krzyżowa – godz. 17.15 – dzieci
godz. 18.30 – młodzież i dorośli
3. Dziś rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki będzie
głosił ks. Tomasz Zaperty, diecezjalny duszpasterz ds. młodzieży, odpowiedzialny
za przygotowania do ŚDM w 2016 roku. W dniu dzisiejszym nauki będą głoszone
podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę wg planu:
godz. 8.00 – gimnazjum ( tylko poniedziałek i wtorek)
godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
godz. 11.00 – dzieci z kl. 0–III (tylko poniedziałek i wtorek)
godz. 12.00 – dzieci z kl. IV–VI (tylko poniedziałek i wtorek)
godz. 15.00 – Msza Święta dla dzieci z kl. 0–VI i gimnazjum (tylko środa)
Godz. 19.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych.
Spowiedź podczas rekolekcji dla dzieci i młodzieży we wtorek a dla dorosłych
o godz. 9.30 i od godz. 18.00.
4. Dziś również podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci
i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- we czwartek Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej;
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła,
który pozwala w nim kontynuować prace wykończeniowe. Wychodząc z kościoła
można złożyć dar do puszki na posadzkę do naszego kościoła. Wszystkie rodziny
naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej
Rodzin.

