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II Niedziela Wielkiego Postu – 4 marca 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy panu Hermaszewskiemu za kolejne poetyckie rozważania wygłoszone w
naszym kościele – dzisiaj w duchu wielkopostnego zamyślenia.
2. W miniony wtorek zakończyliśmy Jerycho Różańcowe, czyli nieustanne siedmiodobowe
czuwanie na modlitwie. Był to dla naszej parafii wspaniały czas wielkopostnego
rozmodlenia, a uczestnictwo wielu parafian w codziennych i nocnych czuwaniach było
niejednokrotnie budujące. Niektóre rodziny, grupy parafialne i osoby wyróżniały się
szczególną gorliwością, za co im z serca dziękujemy. Modliliśmy się także za tych,
którzy z jakichś względów na modlitwę ani razu przyjść nie mogli. Oby łaska wspólnej
modlitwy spłynęła obficie na nas wszystkich.
3. Dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy jako doroczny Dzień Modlitwy,
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Jest to sposobność, aby wesprzeć kościół w
krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane dzisiaj do puszki przy wyjściu z kościoła,
będą przeznaczone na dzieło pomocy misjom „Ad Gentes” prowadzone przy Komisji
Episkopatu Polski. Szczegóły o prowadzonych działaniach przez misjonarzy można
przeczytać na stronie internetowej www.misje.pl . Dziękujemy za wszelkie ofiary.
4. Także Caritas daje nam możliwość realizowania wielkopostnego obowiązku składania
jałmużny dla biednych poprzez przyłączenie sie do akcji „Pomagam starszym”- pod
hasłem „Zrezygnuj w Wielkim Poście z konkretnej przyjemności i złóż ofiarę do
skarbonki lub prześlij SMS-em”. Szczegóły na plakacie przy wyjściu z kościoła, gdzie
będzie także stała skarbonka przez cały Wielki Post.
5. Za tydzień rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Trwać będą od
Niedzieli do Środy, czyli od 11-14 marca. Szczegóły za tydzień ale już dziś prosimy o
zarezerwowanie sobie tego czasu na rekolekcje.
6. Specjalne rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych odbędą się w
kościele Wieczerzy Pańskiej przy Al. Warszawskich w dniach 9-11 marca (czyli od
najbliższego piątku). Tych, którzy potrzebują takich rekolekcji, zachęcamy.
7. Przypominamy o nabożeństwach wielkopostnych w naszym kościele:
 W tygodniu – codziennie Droga Krzyżowa o godz. 17.30 – oprócz czwartku, w
który śpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej. Dzieci zapraszamy na Drogę
Krzyżową zwłaszcza w środy.
 W niedzielę – niemal po każdej mszy św. lub przed mszą św. można
uczestniczyć w którymś z wielkopostnych nabożeństw:
- po mszy o godz. 7.00 - śpiewane Godzinki o Męce Pańskiej
- o 8.30 codzienny Różaniec
- po mszy o godz. 9.00 – śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
- po sumie o godz. 11.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
- o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
 Z pewnością każdy znajdzie dogodny czas i modlitwę dla siebie.
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8. Na specjalne nabożeństwo zaprasza Wspólnota Ruchu Focolari w najbliższą sobotę (10
marca) - w kolejną rocznicę odejścia do Nieba Chiary Lubich – założycielki Ruchu.
Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. w kościele o godz. 15:00, a o 16:00 przeniesie się do
sali w klasztorze. Ostatnim punktem programu będzie inscenizowana Droga
Krzyżowa, która rozpocznie się w kościele ok. godz. 19:00. Zapraszamy na tę Drogę
Krzyżową szczególnie młodzież.
9. Przypominamy o codziennym różańcu, jaki odmawiamy w naszym kościele po mszy
św. wieczornej. W tym tygodniu modlimy się w intencji dobrego przeżycia Wielkiego
Postu przez wszystkich naszych parafian. Dzisiejszy Różaniec o g. 8.30 prowadzi Róża
Matki Bożej Fatimskiej, a za tydzień Legion Maryi.
10. Zapraszamy także w każdą sobotę na nabożeństwo do bł. Jana Pawła II z odczytaniem
próśb i ucałowaniem relikwii. Prośby można wrzucać do skrzyneczki pod kandelabrem
na świece, przy obrazie Jana Pawła II, w bocznej kaplicy.
11. W ramach relacji budowlanych informujemy, że w minionym miesiącu lutym na cel
budowy kościoła wpłynęło łącznie 6 795 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Aktualnie trwają prace projektowe głównego ołtarza.
12. W dniu dzisiejszym zapraszamy jeszcze na spotkanie Klubu Dyskusyjnego o godz. 19.
Tematem będzie ”Edukacja na przestrzeni wieków, czyli czego uczą się nasze dzieci”.
Bardzo interesujący temat dla wszystkich rodziców. Zapraszamy!
13. Dziś po mszy o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.
14. Na koniec pomódlmy sie w intencji poszkodowanych w katastrofie kolejowej, która
miała miejsce ostatniej nocy. Pod Twoja obronę ...
Uzdrowienie chorych.....
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie ...

