OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13 marca 2022
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu liturgia słowa zabiera nas na Górę
Przemienienia, byśmy mogli usłyszeć głos Ojca: „To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie”. Pośród niepewności i lęku Bóg zaprasza nas do odnowienia
wiary w moc słowa Chrystusa. Jedynie ono może dać trwałą nadzieję
i utwierdzić nasze kroki na drogach pokoju.
2. W związku z decyzją władz państwowych znoszących ograniczenia
dotyczące liczby wiernych w kościołach podtrzymany zostaje nakaz noszenia
maseczki. Proszę więc o zachowanie dystansu i poprawne noszenia maseczki
/zakrycie ust i nosa/.
3. Do końca czerwca 2022 r będą odprawiane dodatkowe Msze Święte
w niedzielę i uroczystości o godz. 13.00.
4. Zakończyliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Dziękuję ks.
Mateuszowi za podjęcie się posługi prowadzenia tego czasu refleksji nad relacją
do siebie, członka rodziny i Boga, wszystkim za wspólną modlitwę i udział.
Wierzę, że te przypomniane Słowo Boga zawarte na kartach Pisma Świętego
pomagać nam będzie w rozwijaniu i ożywianiu miłości w małżeństwie, rodzinie
i z drugim człowiekiem.
5. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu
tajemnicy Krzyża i owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu:
- Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i 18.30 dla dorosłych;
- Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15.
Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
6. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace
w naszym kościele;
- w piątek Doga Krzyżowa o godz. 17.15 i 18.30; po Drodze Krzyżowej adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;
- w sobotę uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła. Polecam również numer specjalny poświęcony
Świętemu Ojcu Pio w cenie 10.00 zł.
8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na 2022 rok.
9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.

10. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania czasu
Wielkiego Postu, wytrwałości w powziętych postanowieniach, solenizantom
i jubilatom składam życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od
Matki Bożej Królowej Rodzin. Pamiętajmy w codziennych modlitwach
o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu
o pokój na Ukrainie, w intencji wszystkich uchodźców i ludzi dobrej woli,
którzy otworzyli przed nimi swoje serca i domy, o chorych i cierpiących,
pracownikach służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy.
Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

