OGŁOSZENIA PARAFIALNE
07 kwietnia 2019
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. „Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny”. Bóg
nie chce nas potępić, ale wskazać nowe życie. Jezus w taki sposób zachował się
wobec kobiety, którą pochwycono na cudzołóstwie. Słowa „idź i odtąd już nie
grzesz” stały się dla niej szansą na zerwanie ze złem i rozpoczęcie wszystkiego od
nowa. Wyznajmy swoje grzechy przed Bogiem i zwróćmy się do Tego, który tak
bardzo nas kocha, że oddał własne życie za nasze zbawienie.
2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające rozważać Mękę Pańską:
Droga Krzyżowa w piątek a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców;
- w piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.15 dla dzieci a po Mszy Świętej dla
młodzieży i dorosłych; po Drodze Krzyżowej wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 19.30;
- w sobotę obchodzić będziemy XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Diecezjach;
młodzież /szczególnie kandydatów do bierzmowania/ i studentów serdecznie
zapraszam do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie; spotykamy się o godz.
10.00 przy stacji metra Młociny i zorganizowaną grupą udamy się na to spotkanie.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Palmową na pamiątkę
uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Palmy już dziś można nabyć w
kruchcie kościoła a ofiary z ich sprzedaży są przeznaczone na kwiaty do dekoracji
kościoła na święta. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
8. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni /.
9. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w tym
roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu:
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza

