OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 lutego – 1 marca AD 2020
1.

Dziś rozpoczynają się Dni Eucharystyczne przed okresem Wielkiego Postu, czyli
tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem.
Dzisiaj wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie trwało od godziny 11:50
do Nieszporów o godzinie 17:00, w poniedziałek i wtorek od rannej do wieczornej Mszy św. (z przerwą od 11:00 do 14:00). Zachęcamy do znalezienia chwili na
przynajmniej krótką modlitwę przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Kto w tych dniach trwa na adoracji przynajmniej przez pół godziny,
może pod zwykłymi warunkami zyskać odpust zupełny.

2.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na nieszpory eucharystyczne.

3.

Próba kandydatów do bierzmowania odbędzie się w kościele, w poniedziałek
po Mszy św. wieczornej.

4.

Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

5.

Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy na spotkanie w środę,
po Mszy św. wieczornej do domu katechetycznego.

6.

W środę przypada Popielec. Tym samym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
W tym dniu obowiązuje nas wszystkich wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 60. roku życia – także post, czyli
ograniczenie ilości spożywanych pokarmów do jednego posiłku do syta. Post
ścisły nie dotyczy osób chorych.
Msze święte z posypaniem głów popiołem – o godz. 7:00, 10:00, 16:30, 18:00.

7.

Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty, dobrych postanowień mających nam
pomóc w pozbyciu się wad i pomnożeniu dobra. Jedną z tradycyjnych form pokuty podejmowanych w tym okresie jest abstynencja od napojów alkoholowych. Spróbujmy podjąć taką formę umartwienia, jeżeli nawet nie za siebie, to
za tych, którzy sami z problemem alkoholowym już sobie nie radzą.

8.

W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, codziennie o godzinie 15:00 będziemy się w kościele modlić Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Wszyscy, którym tylko czas pozwala, są do tej pięknej modlitwy zaproszeni. Jest
to jeden ze sposobów na owocne przeżycie tego ważnego czasu.

9.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową
będziemy odprawiać w piątki o godz. 17:15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
– w niedziele o godz. 17:00.
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych.
Zalecki z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

10. W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

11. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także
w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
12. W dniach 8 - 11 marca będziemy przeżywać nasze wielkopostne rekolekcje.
Bardzo prosimy, aby już teraz zaplanować sobie czas wieczorny w tych ważnych
dla nas dniach.
13. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
14. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
15. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00.
16. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

