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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dzisiaj druga niedziela naszego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania
Chrystusa, który nas powołał do Kościoła, Nowego Ludu Wybranego, aby
przemienić nasze życie swą łaską i aby już tutaj zajaśniała w nas Jego chwała.
Przeprośmy Boga za nasze grzechy, aby nasze serca zajaśniały blaskiem Jego
łaski i aby ta ofiara umocniła w nas wierność powołaniu chrześcijańskiemu.
2. Składam serdeczna podziękowania za udział w tegorocznych rekolekcjach
wielkopostnych. Wierzę, że słowa ks. Andrzeja o przebaczaniu i budowaniu na
Chrystusie, które kierował do dzieci i młodzieży, nie tylko pomogą w owocnym
przeżyciu Wielkiego Postu ale również będą nam towarzyszyły w codzienności.
Dziękuję również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie rekolekcji:
dyrekcji szkół, nauczycielom, katechetkom i pani Karolinie.
3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 17.15.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy
naszym kościele;
- we czwartek o godz. 17.30 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna z racji 7 rocznicy
wyboru Ojca Świętego Franciszka;
- w piątek zapraszam na Drogę Krzyżową: dzieci na godz. 17.15 i na godz. 18.30
młodzież i dorosłych; po Drodze Krzyżowej adoracja do godz. 19.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi; o godz. 17.15 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po nim wymiana tajemnic
różańcowych.
5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
9. Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia z ul. Rolniczej zapraszają na
pielgrzymkę do Fatimy w dniach 10 – 15 czerwca br. Szczegóły na plakacie.
10. Osoby, które chcą uczestniczyć w Uroczystości Beatyfikacji Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 czerwca o godz. 12:00 na Placu
Piłsudskiego prosimy o zgłoszenie się i zapisy w zakrystii, abyśmy mogli
zamówić odpowiednią ilość kart wstępu.
11. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269.
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 21 IX 2020r w naszej parafii.

12. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30,
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy.
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca
będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.

