OGŁOSZENIA PARAFIALNE
26 marca 2017
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o Jezusie, który przechodząc, zobaczył
niewidomego i uzdrowił go. Może czujemy się bezradni jak niewidomy, kiedy
przytłacza nas codzienność, czy też nie potrafimy rozwiązać jakichś sytuacji
konfliktowych. A Jezus przechodzi. On ma moc przywrócić nam nasz wewnętrzny
wzrok. On jest naszym światłem. On może nas przeprowadzić przez to, co trudne
i niezrozumiałe. Jezus pyta: „Czy ty wierzysz?”. I to pytanie jest skierowane do
każdego z nas. Jaka będzie nasza odpowiedź?
2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu Męki
Pańskiej które są odprawiane:
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i o godz. 18.30 dla młodzieży
i dorosłych a Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę o godz. 17.15.
3. Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Witamy w naszej parafii
O. Wojciecha Sugier z Zakonu Ojców Kapucynów, który będzie głosił nauki
rekolekcyjne wg planu : dziś nauki będą głoszone na wszystkich Mszach Świętych
a w poniedziałek, wtorek i środę:
8.00 – gimnazjum
9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
11.00 - dzieci z klas 0 – III ze szkół podstawowych
12.00 – dzieci z klas IV – VI ze szkół podstawowych
18.00 – możliwość spowiedzi
19.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych.
Spowiedź dla dzieci i młodzieży we wtorek podczas nauk.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w piątek po Drodze Krzyżowej wystawienie i indywidualna adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 – serdecznie zapraszam;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
5. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Do puszki „ dla ubogich” przy wyjściu można składać jałmużnę z
przeznaczeniem wsparcia rodzin w Syrii /program Caritas Rodzina-Rodzinie/.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Dziś z racji
na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas na rzecz potrzebujących
wsparcia z naszej wspólnoty. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków
powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

