OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13 marca 2016
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. „Idź, a od tej chwili już nie grzesz” – Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii do
jawnogrzesznicy, którą wszyscy naokoło zdążyli osądzić i potępić. Te bardzo
wymowne słowa są skierowane także do każdego z nas: od tej chwili już nie grzesz.
Wchodzimy w szczególny okres Wielkiego Postu. Rozpoczynamy czas
rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję
o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który
przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu.
2. Serdeczne Bóg zapłać za udział w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych.
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy prowadzili i przygotowywali te
dni zadumy i refleksji: do ks. Karola Lipczyńskiego – rekolekcjonisty, katechetek
s. Eweliny, Doroty i Joanny, nauczycieli oraz organistki Karoliny. Gratuluję
młodzieży z gimnazjum wspaniałych występów w scenkach ewangelizacyjnych.
Dziękuję wszystkim uczestnikom i życzę, by słowa o odczytywaniu znaków czasu
wydawały owoce w życiu codziennym. Zapraszam serdecznie na adorację
Najświętszego Sakramentu w każdy piątek po Mszy Świętej wieczornej do
godz. 20.00 – niech adoracja będąca owocem rekolekcji zbliży nas do Jezusa
pragnącego uczestniczyć i ubogacić naszą codzienność.
3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające nam rozważać Mękę
Pańską: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15 a w piątek
Droga Krzyżowa: godz. 17.15 dla dzieci
godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 18.00 w intencji ofiarodawców;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum; kandydaci w sobotę udają się do kościoła na Wrzeciono na godz. 14.30
by uczestniczyć w Mszy Świętej podczas której złożą podania o udzielenie im
sakramentu bierzmowania;
- we środę spotkanie chóru dorosłych;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;
5. Dziś po Mszy Świętej wieczornej, ok godz. 19.00, serdecznie zapraszam na
spotkanie w salce za prezbiterium młodzież grającą na jakimkolwiek instrumencie
oraz pragnącą uwielbiać Boga poprzez śpiew.
6. W sklepiku obok kruchty można już zaopatrzyć się w palemki. Dochód z ich
sprzedaży przeznaczony jest na wyjazd młodzieży do Krakowa na ŚDM. Do puszki
w kruchcie można złożyć ofiarę na kwiaty do grobu pańskiego.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła szczególnie
w dniu dzisiejszym. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa
w nadchodzącym tygodniu.

