Ogłoszenia duszpasterskie – 25.02.18
1. Jak było ogłaszane tydzień temu, dzisiaj trwa zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację dla
Dawida Ptaka. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc.
Również dzisiaj Wspólnota Ruchu Duchowości Małżeńskiej EQUIPES NOTRE-DAME zaprasza
na godz.17.30 na Drogę Krzyżową i później Mszę św. z konferencją małżeńską.
2. W naszej parafii trwa Seminarium Odnowy Wiary, które odbywa się we wtorek
o godz. 19.00. Prowadzi je Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. Istnieje jeszcze możliwość
wzięcia udziału w tym wydarzeniu. W czasie trwania spotkania, dzieciom jest zapewniona
fachowa opieka przez wykwalifikowane osoby. Także tutaj mogą uczestniczyć małżeństwa z
dziećmi.
3. W najbliższą środę, o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie formacji
dla kandydatów do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po Mszy św. spotkanie w sali
w klasztorze
4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek modlimy się o dar powołań kapłańskich i zakonnym, i zapraszamy w tej intencji
na Mszę św. o godz. 18.00, po której będzie wystawienie Najśw. Sakramentu; adoracja, która
będzie zakończona indywidualnym błogosławieństwem.
W piątek wyjazd do chorych od godz. 9.00. Chorych można zgłaszać w zakrystii. Spowiedź
pierwszopiątkowa od godz. 17.30.
W sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz.
18.00. Na powyższe dni modlitwy serdecznie zapraszamy.
5. Wielkopostne rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się w Niedzielę Palmową i będą trwały
do Wielkiej Środy włącznie..
6. Zachęcamy wszystkich do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach Wielkiego Postu:
codzienna Droga Krzyżowa o godz.17.30, a w piątek dodatkowo o 19.30; w czwartek –
godzinki o Męce Pańskiej; w niedzielę natomiast po Mszy św. o godz.7.00 godzinki o Męce
Pańskiej, po Mszy św. o godz. 9.00 śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia połączona
z rozważaniami zaczerpniętymi z Dzienniczka siostry Faustyny; po Mszy św. o godz. 11.00
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o tematyce franciszkańskiej.
7. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja przy Alei Długosza organizuje w sobotę
3 marca w godz. 10.00 – 13.00 Dzień Otwarty. Również trwają zapisy do klas pierwszych,
czwartych i siódmych. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły i plakacie
umieszczonym na tablicy ogłoszeń.
8. Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu polski ds. Misji
Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani,
Siostry i Bracia!
W II niedzielę Wielkiego Postu (25 lutego)w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „
Uczniowie - misjonarze mocą Ducha Świętego”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt,
że głównym sprawcą misji jest Duch Święty. Misjonarze i ci, którzy jednoczą się z nimi

w dziele misyjnym, są Jego współpracownikami. Duch Święty wzbudza w Kościele powołania
misyjne.
Otwiera na potrzeby misji serca kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych
świeckich. Dzięki Jego światłu i mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny,
porzucić rodzinne strony, bliskich i własne wspólnoty, by iść z Ewangelią do ludzi innych
kultur, języków, obyczajów, w miejsca odległe i nieznane. Duch Święty pobudza serca tych,
którym misjonarze głoszą Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego
wewnętrznym poruszeniom liczni ludzie odkrywają piękno wiary i przyjmują Chrystusa za
swego Pana i Zbawcę.
Duch Święty działa również w tych, którzy nie wyjeżdżając na placówki misyjne, stają u
boku misjonarzy z darem modlitwy, cierpienia ofiarowanego w ich intencjach oraz wsparciem
materialnym. To On pobudza ochrzczonych i bierzmowanych do wypełnienia powołania
misyjnego, płynącego z tych sakramentów.
Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r., postanowiła, że ofiary
zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc misjom
poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zatem hojnie
wesprzyjmy swymi ofiarami 2032 misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną,
medyczną i edukacyjną. W ubiegłym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało ponad
140 dzieł na misjach, dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce oraz szkoły
zawodowej dla 250 uczniów w Segerea w Dar es Salaam (Tanzania). W ciągu całego roku
Dzieło udziela systematycznej pomocy finansowej misjonarzom z Polski.
Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wszystkich misjonarzy i
misjonarek oraz własnym podziękować duszpasterzom i wiernym świeckim za zaangażowanie
w misyjne dzieło Kościoła. Składam serdeczne „Bóg zapłać” chorym i starszym, którzy
cierpienia i niedostatki, trudy i przykrości życiowe ofiarowują w intencji misjonarzy. Dziękuję
wspólnotom parafialnym, licznym grupom misyjnym, zwłaszcza dziecięcym i młodzieżowym
za różne działania, które owocują nowymi formami pomocy misjom. Dziękuję za ofiarność, tak
dziś jak w ciągu całego roku. Dzięki bowiem Waszej hojności misjonarze prowadzą wiele dzieł
miłosierdzia w ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii.
Wyrażam wdzięczność wszystkim darczyńcom Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, którzy
wspierają misje wysyłając sms-a na numer 72 032 o treści „Misje” lub poprzez wpłatę na
konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jednocześnie proszę, abyście posłuszni natchnieniom
Ducha Świętego, nie ustawali w trosce o misje.
Z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
+ Bp Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
W naszej parafii zbiórka na to dzieło zostanie pzeprowadzona w następną niedzielę. Ofiary
będzie można składać do puszki.
9. Pomódlmy się do św. Michała Archanioła... Święty Michale Archaniele ...

