OGŁOSZENIA PARAFIALNE
21 MARCA 2021
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres pasyjny Wielkiego Postu, czyli
rozważanie Męki Pańskiej. Widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku
i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy razem z Nim, kiedy będzie
nas zbawiał podczas ofiary na krzyżu, która uobecnia się także w tej
Eucharystii.
2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa wielkopostne pomagające nam
uzmysłowić, jak wielką ofiarę złożył Jezus dla naszego zbawienia. Zapraszam
na Gorzkie Żale, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 i Drogę
Krzyżową, która jest odprawiana w piątek o godz. 17.15 i 18.30. Za udział
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami i za udział w Gorzkich Żalach - raz w tygodniu odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie dla dzieci i rodziców
przed I Komunią Świętą.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia;
- w piątek Msza Święta za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II w intencji
naszych Rodzin i złożonych do puszki przy Jego kaplicy; po Drodze Krzyżowej
o godz. 18.30 do godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Palmową na pamiątkę
uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm, które można
nabyć już dziś w kruchcie kościoła a dochód z nich jest przeznaczony na kwiaty
do grobu Pańskiego, przed każdą Mszą Świętą.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
8. Nowy kurs przedmałżeński rozpocznie się w poniedziałek 12 kwietnia 2021
roku o godz. 19:00 w parafii Św. Marka na Dąbrowie. W naszej parafii działa
poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących poradni
można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu
501 472 269.
9. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze
materialnym – za ofiary składane na konto. Pamiętajmy w codziennych
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

