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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do środy włącznie. Naszym
rekolekcjonistą jest – jak już wspomniałem na początku - ks. Krzysztof Białowąs –
postulator rzymski. Pamiętajmy, że rekolekcje to czas szczególnej łaski Bożej, dlatego
uczyńmy wszystko, aby wziąć w nich udział i odpowiednio wcześnie zaplanować sobie
wolny czas. Program rekolekcji jest wywieszony przy wyjściu z kościoła i na stronie
internetowej. Ogólnie informujemy, że w dni rekolekcyjne (poniedziałek, wtorek i środę)
Msze św. z kazaniem będą 3 razy dziennie, tj. o godz. 7, 18 i o 20 (dla tych co pracują
dłużej). Zachęcamy też do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Dzieci
zapraszamy szczególnie na Drogę Krzyżową w środę o 17.30, a młodzież na specjalną Mszę
św. we wtorek o godz. 20. Spowiedź rekolekcyjna będzie we wtorek od 7-8.30 rano i od
16-21 wieczorem. We wtorek i środę składka na tacę będzie przeznaczona dla
rekolekcjonisty.
2. W środę, na zakończenie rekolekcji przypadnie uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Przypominamy, że co roku w tym dniu będzie możliwość przystąpienia do Dzieła
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, aby przez 9 miesięcy modlić się o szczęśliwe
narodziny dla dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki.
3. Po dzisiejszych mszach świętych – wedle zapowiedzi – Grupa charytatywna Rady
Duszpasterskiej jak co roku organizuje zbiórkę ofiar do puszek na świąteczne paczki dla
najbiedniejszych z naszej parafii. Również w tym roku okażmy swój gest dobroci i złóżmy
dar wielkopostnej jałmużny.
4. Składamy serdeczne podziękowanie dla tych osób, które w minionym tygodniu pomogły
przy porządkowaniu placu i kwiatach. Informujemy też, że w razie braku miejsca do
zaparkowania samochodu na parkingu, można pozostawić samochód przy siatce, za
kioskiem, w miejscu gdzie dotąd leżały materiały starej kaplicy. Jest to miejsce lekko
utwardzone i możliwe do wykorzystania (poza dniami deszczowymi).
5. Za tydzień już Niedziela Palmowa. Prosimy o przyniesienie ze sobą palm.
6. Także za tydzień dzieci z naszej świetlicy przygotują przedświąteczny kiermasz: palmy i
ozdoby świąteczne.
7. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia – zarówno w domu i w pracy, jak i tutaj,
podczas rekolekcji.
8. Na zakończenie odmówmy wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
9. 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
po 16 - Drogi Krzyżowej

