OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14 lutego 2016
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Rozpoczęliśmy szczególny czas Wielkiego Postu. Widzimy dziś Jezusa, który
udaje się na pustynię, gdzie pości przez czterdzieści dni. Jest to również dla nas
zachęta, aby wyjść na pustynię. Dla każdego z nas pustynia może oznaczać coś
innego: więcej modlitwy, czytania Biblii, wyciszenia, a może mniej Internetu,
ograniczenie jedzenia ulubionych potraw czy picia alkoholu. Celem podejmowanego
postu jest nawrócenie. W uczynieniu miejsca w naszym sercu dla Boga pomaga nam
liturgia Kościoła. Dziś słyszymy o tym, jak ważne i pomocne jest Słowo Boże.
2. Dziś do naszej parafii przybędzie Jego Ekscelencja ks. bp Rafał Markowski, by
podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, poświęcić stacje Drogi Krzyżowej. Na tę Mszę
Świętą wszystkich serdecznie zapraszam szczególnie fundatorów Drogi Krzyżowej.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom naszej Drogi Krzyżowej.
Niech błogosławieństwo Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia,
towarzyszy wszystkim Fundatorom a Nasza Patronka niech otacza opieką. Bóg
zapłać za dobro, które służyć będzie naszej wspólnocie i przyszłym pokoleniom.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.15.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych;
- w piątek serdecznie zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dzieci na
godz. 17.15 a młodzież i dorosłych po Mszy Świętej ok. godz. 18.30; po Drodze
Krzyżowej spotkanie młodzieży przed ŚDM;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;
5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam marcowy numer Małego Gościa.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła szczególnie za
dzisiejsze ofiary na spłatę nagłośnienia w kościele. Całą wspólnotę naszej parafii
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

