Ogłoszenia Parafialne na 14 marca 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

IV Niedziela Wielkiego Postu „B”

14 marca 2021 roku.

1. Dzisiaj – w IV Niedzielę Wielkiego Postu – Chrystus przypomina nam, że został
ukrzyżowany, abyśmy w Niego uwierzyli i osiągnęli życie wieczne. Przypominamy, że krótki
Koncert Pieśni Wielkopostnych i Pasyjnych w wykonaniu naszego chóru dzisiaj od godz. 9,5o.
Dzisiaj też, do godz. 14,oo w Biurze Parafialnym przyjmuje przedstawiciel TP KUL. Podczas
Mszy św. o godz. 13,oo dzieciom I Komunijnym ze Szkoły Podstawowej nr 60 z klasy 3a,3c i 3e
zostaną poświęcone modlitewniki, różańce i świece oraz Pismo św. O godz. 17,oo zapraszamy
na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali przeznaczymy na
kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na pokrycie ostatniej
raty za remont elewacji zewnętrznej Kościoła Nawiedzenia.

2. W piątki Wielkiego Posty Droga Krzyżowa w Kościele Zasadniczym dla dzieci o godz. 16,3o;
dla wszystkich o godz. 9,3o i 17,3o; dla młodzież w Kościele Nawiedzenia po Mszy św.
wieczornej o godz. 18,oo. Ze względu na Drogę Krzyżową wystawienie i piątkowa Adoracja
Najświętszego Sakramentu o godz. 16,3o w Kościele Nawiedzenia. Zakończenie Adoracji przed
Drogą Krzyżową o godz. 17,3o. Podczas Adoracji w Kościele Nawiedzenia możliwość
spowiedzi św.

3. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można pobierać w zakrystii lub Biurze
Parafialnym.

4. Przypominamy, że chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy w ich domach z wizytą
przedświąteczną w sobotę 20 marca w godz. przedpołudniowych. Zgłoszenia jeszcze tylko
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dzisiaj w zakrystii.

5. W piątek przypada Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Wszystkim Solenizantkom i
Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask i możnego orędownictwa św. Patrona. Z racji
Uroczystości w piątek nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

6. Zapraszamy na tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne, które będziemy przeżywać od
przyszłej V Niedzieli Wielkiego Postu
21 marca do środy 24 marca.
Plan rekolekcji został wywieszony na afiszach
i jest następujący: Nauka wprowadzająca w sobotę 20 marca podczas Mszy św. o godz. 18,oo.
W niedzielę Msze św. z nauką ogólną o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 i 18,oo. Msze św. z nauką dla
dzieci o godz. 11,3o i 13,oo. Msza św. z nauką dla młodzieży o godz. 20,oo. Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym o godz. 17,oo. W poniedziałek o godz. 10,oo i 18,oo oraz we wtorek o
godz. 10,oo Msze św. z nauką ogólną. We wtorek o godz. 18,oo Msza św. z nauką dla
małżonków z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. W środę o godz. 10,oo i 18,oo Msze św.
z nauką na zakończenie rekolekcji. Okazja do spowiedzi św. podczas każdej Mszy św. oraz we
wtorek w godz. 9,oo-10,3o i 17,oo-18,3o. Rekolekcje wygłosi ojciec Remigiusz Zmuda – paulin
z Torunia. Serdecznie zapraszamy.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” można przeczytać:
„Miłość przemienia” – rozważanie liturgii Słowa; „Lęk przed samotnością” – czwarta
wielkopostna odsłona lęku i nadziei; „Wciąż tu jesteśmy”, „Powstaniemy z prochu” i „Franciszek
trafia w dziesiątkę” – o minionej pielgrzymce papieża do Iraku. Zachęcamy do nabycia i lektury.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Helena Jagła lat 77; Halina
Magnuszewska lat 68; Janusz Reszkowski lat 73; Daniela Górna lat 87; Stefania Kocińska
lat 86; Jan Rzymski lat 72 i Zofia Kaczmarek lat 79
, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny
odpoczynek….

9. Na dobre przygotowanie się do owocnego przeżycia rekolekcji przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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