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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, czasu wzmożonej gorliwości religijnej, nawrócenia i
pokuty, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach o godz. 17.30: w
Drodze Krzyżowej lub Godzinkach o Męce Pańskiej. Także w niedziele niemal po każdej
mszy św. można pozostać na którymś z nabożeństw.
 po Mszy św. porannej – śpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej
 o godz. 8.30 - Różaniec
 po Mszy o 9.00 – śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
 po sumie o 11.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
2. W ramach wielkopostnej jałmużny Caritas organizuje Wielkopostne Dzieło Pomocy
poprzez zbiórkę ofiar do puszki dla biednych. Puszka ta jest zawieszona w przedsionku
kościoła przez cały okres Wielkiego Postu.
3. Dzisiaj specjalna zbiórka do puszek na misje w Afryce tzw. Ad Gentes.
4. W ramach wielkopostnej gorliwości zapraszamy w niedziele 5 minut wcześniej przed każdą
Mszą świętą, aby uczyć się lub przypominać sobie niektóre pieśni pasyjne.
5. Rok Miłosierdzia skłania nas do tego, aby głębiej rozważać, co to znaczy być miłosiernym i
na czym mają polegać nasze uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Będziemy to
rozważać podczas niedzielnych homilii – co rozpoczęliśmy właśnie dzisiaj.
6. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do środy.
Będą to szczególni ważne rekolekcje, gdyż połączone z nawiedzeniem figury św. Michała
Archanioła z Groty Objawień na Gargano. W ramach przygotowań codziennie wieczorem
odprawiamy nowennę do św. Michała Archanioła. Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę,
natomiast sam przyjazd figury św. Michała Archanioła będzie w poniedziałek wieczorem.
Podczas nawiedzenia figury będziemy mogli uczestniczyć w kilku specjalnych
nabożeństwach, takich jak: modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, przyjęcie
szkaplerza św. Michała Archanioła, modlitwa z egzorcyzmem prostym, błogosławieństwo
dzieci, chorych i rodzin, akt poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi. Program
rekolekcji jest wywieszony na plakatach przy wyjściu z kościoła i będzie pod koniec
tygodnia wywieszony na klatkach schodowych. Będzie to czas szczególnej łaski Bożej i
mocy wstawienniczej św. Michała Archanioła, dlatego uczyńmy wszystko, aby wziąć udział
w rekolekcjach i zaplanować sobie ku temu wolny czas. Warto także powiadomić swoich
znajomych, aby wszyscy duchowo jak najwięcej skorzystali.
7. Za tydzień 28 lutego będzie miało miejsce kolejne spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego
„Kuźnia wiary”. Tym razem zatytułowane "U źródeł wiary Kościoła" – czyli poświęcone
będzie odtworzeniu drogi, jaką przeszli pierwsi uczniowie Jezusa odkrywając, że ich Mistrz
jest Synem Bożym i zapowiedzianym Mesjaszem. Spotkanie o g. 19.00 w kawiarence.
8. Informujemy, że kto chciałby uczestniczyć w obchodach Światowych Dni Młodych w
Krakowie, powinien zapisać się w zakrystii – czas tylko do końca lutego.
9. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia.
10. 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 z kazaniem pasyjnym
Zamiast odmówienia modlitwy do św. Michała odśpiewamy dzisiaj na zakończenie pieśń ku Jego
czci.

