\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/II Niedziela Wielkiego Postu -01.03.2015/
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Dzisiaj po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Będziemy się modlić o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i zbliżających się
rekolekcji.
Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Dzieł Misyjnych „Ad
gentes”.
Dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym typowo polskim
nabożeństwie pasyjnym.
W środę przypada święto św. Kazimierza, królewicza. Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 a następnie – Msza Święta wieczorna. Na
wspólną modlitwę zapraszamy szczególnie solenizantów i solenizantki.
Przed nami pierwsze dni marca. W czwartek 05 marca przypada pierwszy
czwartek miesiąca, poświęcony czci Najświętszego Sakramentu i modlitwie o
nowe powołania kapłańskie i zakonne – Godzina Święta o godzinie 17.00
podczas jej trwania okazja do spowiedzi . W piątek, 6 marca – pierwszy piątek
miesiąca, kiedy to modląc się do Serca Jezusowego, przepraszamy Je za
zniewagi, jakich doznało od nas i innych, jeszcze słabszych od nas ludzi. Okazja
do spowiedzi od godziny 15.30 – dzieci i od godziny 17.00 – młodzież i starsi.
W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca w tym dniu do południa księża
odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze
świecami.
W każdy czwartek Wielkiego Postu o godzinie 17.30 wspólnota Hallelu Jah
zaprasza
na
wspólną
modlitwę
przed
wystawionym
Najświętszym
Sakramentem.
W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.15 – dla młodzieży.
Za tydzień – trzecia niedziela Wielkiego Postu i Dzień Kobiet. Matki, siostry,
żony, narzeczone i koleżanki polećmy w modlitwie Panu Bogu i postarajmy się,
żeby tego dnia każdy miał powód do radości.
Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą się w dniach
od 26 marca – do 29 marca /od czwartku do Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy
do modlitwy w intencji owocnych rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę, w
zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii bądź
kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne, którego
numer podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary
już złożone.
W sobotę o godzinie 16.00 na plebanii odbędzie się próba muzyczna do
Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas
wszystkich czasem głębokiej refleksji, wytężonej
modlitwy i prawdziwej przemiany życia.

NIEDZIELA AD GENTES
Dzieło Pomocy Ad Gentes zostało powołane przez Konferencję
Episkopatu Polski w roku 2005. Głównym celem Dzieła jest pomoc
w finansowaniu działalności polskich misjonarzy, zarówno na
płaszczyźnie ewangelizacyjnej, jak i edukacyjnej, charytatywnej czy
medycznej. „Ad Gentes” realizuje pomoc misjonarzom poprzez
ubezpieczenia misjonarzy świeckich oraz coroczne dotacje. Każdego
roku Dzieło organizuje konkurs dla szkół „Mój szkolny kolega z misji”.
Bardzo istotną pomoc dla misjonarzy i dla ludzi w krajach misyjnych
stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać
głodnym i potrzebującym, wśród których pracuje. Także misjonarze
muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej, by
móc pomagać innym, także materialnie. Polscy misjonarze są
świadkami wstrząsających wydarzeń, tam gdzie są potrzebna jest
elementarna pomoc socjalna, medyczna i oświatowa. Misjonarze ją
niosą. Do tego niezbędna jest pomoc płynąca od nas, gdyż "Kościół
misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi
członkowie oddają mu do dyspozycji." (Jan Paweł II). 1 marca 2015
r. w II Niedzielę Wielkiego Postu, która jest niedzielą dzieła Ad
Gentes, w każdym kościele w Polsce będą zbierane ofiary do puszek na
potrzeby polskich misjonarzy i ich misji. Nie straciły aktualności słowa
kardynała Stefana Wyszyńskiego: w miarę swoich możliwości, gdyż
i dla nas czasy nie są łatwe, nie zapominajmy o misjach. Na pewno
będzie to też ofiara miła Bogu.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

