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IV Niedziela W. Postu – 30 marca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym, którzy w miniony wtorek, podczas uroczystości Zwiastowania,
przystąpili do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenia złożyło
wiele osób, co nas bardzo cieszy. Dla niektórych zabrakło nawet karteczek z formułą
modlitwy adopcyjnej dlatego można ja sobie dzisiaj zabrać ze stolika przy wyjściu z
kościoła.
2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do
uczestnictwa w tych specjalnych nabożeństwach. W piątek odwiedzimy chorych od godz.
9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30 dla wszystkich – łącznie z dziećmi.
W środę wieczorny różaniec prowadzi grupa modlitewna Matki Bożej Skalnej.
3. W następną niedziele organizujemy tradycyjną zbiórkę ofiar do puszki na świąteczne
paczki dla najbiedniejszych z naszej parafii. Liczba tych biednych wzrasta, dlatego
prosimy o pamięć i pomoc. Ponadto przez cały okres Wielkiego Postu, także dzisiaj,
można złożyć ofiarę do puszki z napisem „Jałmużna wielkopostna”. Puszka
zawieszona jest na ścianie przy wyjściu z kościoła. Jałmużna jest jednym z trzech
obowiązkowych praktyk w czasie Wielkiego Postu, oprócz modlitwy i umartwień
cielesnych. Zachęcamy zatem do gorliwości.
4. Nadchodzi już czas wysyłania życzeń świątecznych do rodzin i znajomych. Dla
ułatwienia umożliwiamy nabycie takich pocztówek przy wyjściu z kościoła. Przy okazji
mamy prośbę do was wszystkich, aby życzenia na święta nie traciły charakteru czysto
religijnego, tzn. aby nie wysyłać kartek – popularnych ostatnio - z takimi symbolami,
które nie mają nic wspólnego ze Zmartwychwstaniem Chrystusa, czyli z zajączkami,
kurczątkami itp. Kartka wielkanocna powinna zawierać przede wszystkim wizerunek
Chrystusa, a dodatkiem może być jedynie symbol baranka, przypominającego, że
Chrystus złożył się za nas w ofierze jak baranek oraz symbol jajka, początku nowego
życia. Wszystkie inne symbole są świeckie i nieodpowiednie. Starajmy się zachować
czystość naszej wiary, nawet gdy media próbują proponować co innego.
5. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli,
a po tej Mszy św. zachęcamy do pozostania na nabożeństwie ....
po 7 - Godzinek o Męce Pańskiej
po 9 - Koronki do Bożego Miłosierdzia
po 11 - Gorzkich Żali

