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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały
Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad
grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to równocześnie Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z
Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii
aż po krańce ziemi.
2. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu
znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w
zabawach”.
3. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny, patrona Kościoła. Msze Święte o godz. 7.00 i 18.00.
4. W środę 20 marca nieustająca nowenna do Matki Bożej Pocieszenia o godz. 18.00.
5. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w
wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.30 oraz Gorzkich żali w
niedzielę o godz. 16.00. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi
krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych
warunków można uzyskać łaskę odpustu.
5. Serdecznie zapraszamy na REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które rozpoczną się w
przyszłą niedzielę. Wielkopostne duchowe ćwiczenia poprowadzi dla nas ks. Tomasz Białoń.
Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej. Bezpośrednim przygotowaniem do parafialnych rekolekcji wielkopostnych
niech będzie nadzwyczajna uroczysta Droga Krzyżowa ulicami Płazy (Działki) – w najbliższy
piątek (22 marca) wieczorem. Rozpoczęcie przy Nowym kościele o godz. 19.00
6. W tym roku po raz dziesiąty wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki
połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną
inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z
Bogiem. Bliższe informacje na temat tej formy Drogi krzyżowej na stronie internetowej
(www.edk.org.pl).
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu głównym z
kościoła.
8. Spotkania kandydatów do bierzmowania:
Klasa III gimnazjum – poniedziałek o godz. 18.00 w kościele.
Klasa VII – wtorek o godz. 18.00 w kościele.
9. Serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary i prace na rzecz naszej parafii. Dziękujemy za
wczorajsze sprzątanie kościoła mieszkańcom z ul. Bogusławskiego i Długosza.). W przyszłą
sobotę 23 marca na godz. 9.00 zapraszamy Parafian z ul. Kossaka i Solskiego.

