OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22 marca 2015
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Pan Jezus przywołuje dziś przykład ziarna pszenicy, które aby mogło przynieść
obfity plon, musi obumrzeć, inaczej zostanie tylko samo. Lękamy się samotności, że
zostaniemy sami. A tymczasem kiedy nie zachowujemy naszego życia dla siebie, ale
czynimy z niego dar dla innych, otrzymujemy znacznie więcej. I to jest konkretny
wyraz miłości. Pan Jezus dał nam jej przykład, umierając za nas na krzyżu.
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. Składam serdeczne Bóg zapłać za udział w tegorocznych rekolekcjach
wielkopostnych. Dziękuję za świadectwo wiary i wspólną modlitwę dorosłym,
młodzieży, dzieciom i katechetom oraz organiście. Niech droga błogosławieństw
towarzyszy nam w codziennym trudzie wędrówki drogą wiary.
4. Dziś wychodząc z kościoła w kruchcie można już nabyć palmy. Dochód z ich
sprzedaży jak również ofiary składane do puszki przy nich wystawionej
przeznaczony jest na kwiaty do Grobu Pańskiego.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia;
- we czwartek o godz. 18.40 obowiązkowa próba dla dzieci, które przystąpią
do I Komunii Świętej 3 maja;
- w sobotę dzieci komunijne odbierają swoje stroje: chłopcy o godz. 9.30
a dziewczynki o godz. 10.00; o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej.
6. W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa – pamiątka uroczystego wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy Świętej.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
8. W przyszłą niedzielę, ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki Caritas
z przeznaczeniem na przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin uboższych
z naszej wspólnoty. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać.
9. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła,
który pozwala w nim kontynuować prace wykończeniowe. Wszystkie rodziny naszej
parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej
Rodzin.

