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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Miłosierdzia Bożego - 03.04.2016/
1. Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała,
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Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za
pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty
Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
O godzinie 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia. Także dzisiaj odbędzie
się zbiórka do puszek na potrzeby Caritas.
Dzisiaj przypada święto patronalne naszego ks. Proboszcza Ryszarda.
Życzymy naszemu Solenizantowi obfitości Bożych łask, błogosławieństwa
Bożego, asystencji Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Uroczysta Msza
św. w intencji Ks. Proboszcza dzisiaj o godzinie 10.30.
Jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Msze Święte o godzinie 9.00 i 18.00. Podczas
wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając
zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka
i jego rodziców. Deklaracje do odebrania w zakrystii.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na
godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
W czwartek z racji I czwartku miesiąca o godzinie 17.00 Godzina Święta
podczas jej trwania okazja do spowiedzi świętej.
W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna,
rozpoczniemy
w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy nie tylko w tym
szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.
W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne
uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są
zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego
dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek
i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych.
Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia
z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu. W naszej parafii
włączymy się w te uroczystości przez sparowanie uroczystych Mszy
Świętych w niedzielę 17 kwietnia z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
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. 476 ofiar na kwotę 60 tys. 250 zł.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Damian Piotr Pobiarzyn zam. Stronie Śląskie
Weronika Marta Cybulska zam. Dzikowiec
- Adam Jędrasik za. Dzierżoniów
Paula Załucka zam. Stronie Śląskie
- Łukasz Frankiewicz zam. Stronie Śląskie
Aleksandra Majchrowska zam. Lądek Zdrój

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie,
umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc
również do Ciebie. Nie zwlekaj. Możesz się
przyczynić do ich ocalenia, podejmując
Duchową Adopcję. W 1987 r. ojcowie paulini w
kościele
Świętego
Ducha
w
Warszawie
rozpoczęli dzieło Duchowej Adopcji, które
miało
być
jedną
z
form
wypełniania
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Ruch
Duchowej Adopcji pochodzi z Fatimy, gdzie
został zainicjowany przez Błękitną Armię Matki Bożej Fatimskiej jako
odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy, pokuty i
zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane
Serce. Duchową Adopcję propagowaną w Polsce pobłogosławił Ojciec
Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do ks. prałata Franciszka
Kołacza, Krajowego Moderatora Ruchu Domowego Kościoła. Zasady
Duchowej Adopcji są proste. Jest to modlitewne zobowiązanie złożone
najlepiej przy ołtarzu, podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane
jedynie Bogu. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową
Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o
szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się duchowym rodzicem
tego dziecka. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek
Różańca Świętego, codzienna modlitwa, której tekst podajemy, oraz
dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie - jak post lub walka z
nałogiem. Duchową Adopcję może podjąć każdy. Najpierw można objąć
modlitwą tylko jedno dziecko. Po jej zakończeniu można adoptować
duchowo kolejne, pod warunkiem dopełnienia poprzednich zobowiązań.
Należy pamiętać o codziennym wypełnianiu przyrzeczeń, w razie
jednorazowego zapomnienia trzeba wydłużyć okres modlitwy o jeden
"zapomniany" dzień. W przypadku dłuższej przerwy, modlitwę trzeba
podjąć na nowo od początku.

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

