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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Przeżywając dziś 4-tą niedzielę Wielkiego Postu – niedzielę Laetare, Raduj
się Jerozolimo uśmiechamy się przez łzy. Choć to wspomnienie, że zbawcze
wydarzenia Wielkiego Tygodnia, są już blisko, to tę radość przysłania obecna
sytuacja w kraju i na świecie. Bóg jednak ze śmierci wyprowadził życie i On jest
naszą nadzieją. Jezu ufam Tobie.
2. Z racji na epidemię koronowirusa odwołane są nabożeństwa Gorzkich Żali
i piątkowe Drogi Krzyżowe. Gorąco proszę o rozważanie Męki Chrystusa
z tekstów nabożeństw w zaciszu domowym.
3. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – w
modlitwie ogarniajmy każde życie, szczególnie dzieci zagrożonych brakiem
miłości;
- we czwartek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i złożonych do puszki przy
Jego kaplicy;
- w sobotę nie ma spotkania scholii;
4. Watykańska Kongregacja ds. Kultu wydała rozporządzenie dotyczące
przebiegu uroczystości Wielkiego Tygodnia. Są w niej zawarte wskazania
wymagające decyzji na szczeblu diecezjalnym ale już dziś wiadomo, że nie
odbędzie sią radosna procesja z palmami. Proszę jednak o zabranie tego
symbolu uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy do domu a ofiary
składane, jak co roku są przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego /palmy
są już poświęcone/.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
6. Kolporterzy Gościa Niedzielnego zawiesili działalność więc ze
zrozumieniem przyjmijmy tę wiadomość.
7. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś
potrzebuje do użytku domowego – proszę przynieść w butelce do zakrystii
i zostanie poświęcona.
8. W całej Polsce i na świecie przeżywamy smutne dni. Potraktujmy ten czas
jako swoiste rekolekcje nie tylko w wymiarze duchowym ale i społecznym.
Dziękuję za piękną postawę całej wspólnoty parafialnej i sympatyków i głęboko
wierzę, że ten czas dzięki naszemu zaangażowaniu szybko minie i powrócimy
do naszej codzienności mocniejsi wewnętrznie i dojrzalsi społecznie.
Ogarniajmy naszą modlitwą cały personel medyczny, wszystkich troszczących
się o nasze zdrowie polecając ich naszej Patronce.

