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VII Niedziela Zw. – 19 luty 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Najważniejsze ogłoszenie w dniu dzisiejszym dotyczy rozpoczynającego sie w tym
tygodniu, w Środę Popielcową, Wielkiego Postu. Jest to czas szczególnie ważny dla
człowieka, by poprzez czterdziestodniowy okres pokuty, modlitwy i dobrych uczynków,
odnowił swoje życie duchowe, nawrócił się do Boga, odpokutował grzechy i spojrzał
realnie na ostateczny cel swojego życia. W tym religijnym przeżywaniu Wielkiego Postu
pomagać nam będą różne nabożeństwa w naszym kościele:
 Najbliższa środa, to Środa Popielcowa. Msze św. o godz. 7, 18 i dodatkowa o 20.
Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli nie tylko
powstrzymanie sie od pokarmów mięsnych, ale także ograniczenie ilości posiłków
do tylko jednego do syta.
 Także w środę Popielcową rozpoczniemy w naszej parafii kolejne JERYCHO
RÓŻAŃCOWE – czyli siedmiodobową nieustanną modlitwę przebłagalną w
intencji naszej parafii i wszystkich jej trosk. Początek Wielkiego Postu to z
pewnością dobry czas, by gorliwie upaść na kolana i odnowić swoją więź z Bogiem,
zawierzając Mu całą swoją przyszłość. Aby nikt nie był pominięty w tej modlitwie i
aby mógł sie czynnie włączyć, rozdzieliliśmy czas siedmiu dni i nocy na
poszczególne domy, bloki i ulice, a także grupy parafialne. Cały ten harmonogram
modlitewny wywiesiliśmy na ścianach przy wyjściu z kościoła. Są też w
przedsionku do zabrania specjalne ulotki informacyjne. Zabierzcie sobie prosimy te
wszystkie informacje, odnajdźcie siebie na planie modlitw i zanotujcie sobie, w
który dzień i o której godzinie wasz blok czy dom jest wyznaczony do czuwania
modlitewnego. Jeżeli okaże się, że nie możecie przyjść o danej godzinie, starajcie
się przyjść także o innej. Jeżeli ktoś korzysta z internetu, może tam na bieżąco
czerpać informacje o przebiegu JERYCHA na naszej stronie.
 Przez cały okres Wielkiego Postu zachęcamy także do udziału w Nabożeństwach
Pasyjnych. Będą to:
 Droga Krzyżowa – codziennie o godz. 17.30
 Godzinki o Męce Pańskiej – w czwartek o 17.30 i w niedzielę o 8.00
 Gorzkie Żale – w niedzielę po sumie, ok. 11.30
 Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia – w niedzielę po mszy o godz.9.00
 Dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową zwłaszcza w środy. Będą one mogły
przez cały okres Wielkiego Postu zbierać sobie specjalne naklejki za udział w
różnych nabożeństwach.
2. W dniu dzisiejszym zapraszamy jeszcze na spotkanie Klubu Dyskusyjnego w
klasztornej kawiarence o godz. 19. Tematem będzie „Rola elit we współczesnym
społeczeństwie obywatelskim – ideał i rzeczywistość”.
3. Parafia „na zbożowej” zaprasza z kolei na dzisiejszy pokaz ciekawego i nagradzanego
filmu o Kolumbii, która swą odwagą w wierze katolickiej, dała piękny przykład dla
świata. Szczegóły na plakacie przy wyjściu z kościoła.
4. Życzymy wam dobrej niedzieli, a za tydzień będziemy u nas gościć misjonarkę, która
opowie nam o Całunie Turyńskim, który będzie można także oglądać. Zapraszamy.

