Ogłoszenia Parafialne na 7 marca 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

III Niedziela Wielkiego Postu „B”

7 marca 2021 roku.

1. Dzisiaj – w III Niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus przypomina nam prawdę o potrzebie
uszanowania miejsca świętego, jakim jest każda świątynia. Z racji I niedzieli miesiąca w
Kościele Nawiedzenia po Mszy św. o godz. 7,3o wystawienie i indywidualna Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji po Mszy św. o godz.13,oo. Udajmy się tam
na chwilę modlitwy w intencji odbywającej się podróży apostolskiej papieża Franciszka do Iraku
Podczas Mszy św. o godz. 13,oo poświęcenie Pisma Świętego, modlitewników, medalików i
świec dzieciom I Komunijnym ze Szkoły Podstawowej nr 57 i dzieciom uczęszczającym do
szkół poza naszą parafią. O godz. 17,oo zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali przeznaczymy na kwiaty do Grobu Pańskiego.

2. W poniedziałek przypada Święto wszystkich Pań. Składając najserdeczniejsze życzenia,
zachęcamy do modlitwy w intencji kobiet, aby na wzór Maryi pomagały wszystkim
potrzebującym i były prostą drogą prowadzącą do Chrystusa.

3. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową. Dorosłych o godz. 9,3o lub o
godz. 17,3o. Z radością informujemy, że ze względu na dosyć liczny udział dzieci w
nabożeństwie Drogi Krzyżowej,
od najbliższego piątku Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16,3o będzie w Kościele
Zasadniczym
.
Z tego względu piątkowe wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16,3o
będzie w Kościele Nawiedzenia. Tam też podczas Adoracji będzie okazja do spowiedzi św
. Zakończenie Adoracji przed wieczorną Drogą Krzyżową. Droga Krzyżowa dla młodzieży w
Kościele Nawiedzenia po Mszy św. o godz. 18,oo.
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4. W sobotę przypada VIII rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka.
Pamiętajmy w naszych modlitwach wspierając Jego posługę Następcy Świętego Piotra.

5. W sobotę 13 marca o godz. 12,3o w Kościele Nawiedzenia spotkanie kandydatów do
bierzmowania z klas I szkół ponadpodstawowych.

6. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne planujemy od V Niedzieli Wielkiego Postu. Szczeg
ółowy program podamy w przyszłą niedzielę.

7. W przyszłą niedzielę nasz chór parafialny „Exsultate Deo” przed Mszą św. o godz. 10,15
zaprasza na krótki Koncert Pieśni Wielkopostnych i Pasyjnych. Koncert rozpocznie się o godz.
9,5o. Koncert ten zostanie powtórzony w Wielki Piątek po Liturgii Męki Pańskiej. Zapraszamy.

8. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na pokrycie ostatniej raty
należności za remont elewacji zewnętrznej Kościoła Nawiedzenia. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom. W przyszłą niedzielę do godz. 14,oo w Biurze Parafialnym będzie przyjmował
przedstawiciel TP KUL.

9. Przypominamy o możliwości odpisywania 1% podatku dochodowego na rzecz naszego
Hospicjum.

10. Kartki do spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze
Parafialnym.

11. Przypominamy, że do przyszłej niedzieli w zakrystii lub Biurze Parafialnym w godz.
urzędowania przyjmujemy zgłoszenia chorych i osoby w podeszłym wieku, których z
sakramentami św. nawiedzimy w sobotę 20 marca w godz. przedpołudniowych. Będzie to już
wizyta przedświąteczna.
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12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Zapłonąć, by ocalić” – rozważanie liturgii Słowa; „Lęk przed wątpliwościami w wierze” – trzecia
odsłona wielkopostnych rozważań; „Ekumeniczna miłość” – rozmowa Moniki Białkowskiej z ks.
prof. Henrykiem Seweryniakiem o tzw. małżeństwach mieszanych; „Siostra Dianna od
torturowanych” – wzruszająca historia amerykańskiej urszulanki, która 19 lutego zmarła na
raka. Zachęcamy do nabycia i religijnej, wielkopostnej lektury.

13. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej wspólnoty przekroczyli: śp. Stanisław
Bzdęga lat 74; Barbara Brzezińska lat 60; Helena Zielińska lat 80; Danuta Adamska lat 71;
Andrzej Polewski lat 58 i Bernard Gryczka lat 79
, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek……………..

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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