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1.

Dzisiaj po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlimy się
o dobre przeżycie czasu ferii i Wielkiego Postu.
2. We środę rozpoczynamy okres Czterdziestodniowego Przygotowania do świąt
Wielkanocnych, czyli Wielkiego Postu. W dniu tym obowiązuje nas post ścisły. Tego
dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od
potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy
wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.. Apelujemy,
aby wszystkie imprezy karnawałowe zakończyły się we wtorek do północy. Msze św.
we środę Popielcową o godz. 9.00, 16.00 – dla dzieci i 18.00 dla starszych
i młodzieży gimnazjalnej. W czasie wszystkich Mszy św. posypanie głów popiołem.
W okresie Wielkiego Postu obowiązuje nas IV przykazanie kościelne, które brzmi:
„zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Apelujemy szczególnie do młodzieży o powstrzymanie się od udziału w zabawach
dyskotekach. Wasza obecność w tym wyjątkowym okresie na dyskotece jest
faktycznym wyparciem się Chrystusa i wiary. W dobrym przygotowaniu do godnego
przeżycia misterium Męki, Śmierci Zmartwychwstania Chrystusa pomogą nam
nabożeństwa pasyjne:
w każdą niedzielę o godz. 17.15- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym,
w każdy piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla starszych i młodzieży
Zachęcamy wszystkich do licznego i chętnego udziału w tych nabożeństwach.
3. W czwartek przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, które łączymy
z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do
pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących
i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych,
których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.
W naszym kościele Msza Święta ze specjalnym nabożeństwem dla chorych odbędzie
się o godzinie 9.00. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym,
niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni. Od godziny 8.30 okazja
do spowiedzi.
4. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
w czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 18.00, połączone z Drogą
Krzyżową.
5. Informujemy naszych parafian, że peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
odbędzie się w dniach 9-13.03.2016. Przewodniczyć będzie jej Ojciec Jan ze
zgromadzenia Ojców Franciszkanów.
6. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą przy demontażu choinek
i dekoracji bożonarodzeniowych.
7. Zakończyliśmy półkolonie zimowe organizowanie przez Parafialny Odział Akcji
Katolickiej. Dziękujemy wszystkich ludziom wielkiego serca Członkom i sponsorom
za pomoc w ich zorganizowaniu.
8. W związku z okresem ferii zimowych kancelaria czynna w tym tygodniu tylko
w sobotę od godz. 9.00-10.00, a w nagłych sprawach bezpośrednio po Mszy
wieczornej.
9. Informujemy naszych drogich Parafian i Gości, że w okresie ferii od poniedziałku do
piątku Mszy świętych porannych nie będzie.
10. 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.
Do tej pory wpłynęło 468 ofiar na kwotę 58. tys. 500 zł.

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

