OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20 marca 2022
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Pokuta i nawrócenie – to jedne z najczęściej wypowiadanych słów
w Wielkim Poście. Odnoszą się do samej istoty chrześcijańskiego życia – wiary,
która otwiera na przemieniającą moc Bożej miłości. Niech rozpoczynająca się
Eucharystia ukierunkuje nas całkowicie na Boga, abyśmy odrzucali zło i mogli
wydać obfite owoce nawrócenia.
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. Dziś na Mszę Świętą o godz. 13.00 szczególnie zapraszam dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu
tajemnicy Krzyża i owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu:
- Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30 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:
- we wtorek z racji na 22-ty dzień miesiąca Msza Święta w intencjach
polecanych wstawiennictwu Świętej Rity; o godz. 19.30 spotkanie kandydatów
do bierzmowania na które również zapraszam rodziców kandydatów;
- w piątek uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości życia;
serdecznie zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.00 odprawioną w intencji
ubłagania pokoju w Ukrainie na zakończenie której, w łączności z papieżem
Franciszkiem odmówimy Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu
Sercu Maryi; po niej Droga Krzyżowa dla dzieci a dla dorosłych o godz. 18.30;
po Drodze Krzyżowej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji naszych Rodzin i polecanych
wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego
Gościa, które są wyłożone w kruchcie kościoła.
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.

