I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

21 marca 2020

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa
przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana.
Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u
progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co
w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.
2. Dzisiaj po sumie z racji pierwszej niedzieli miesiąca wystawienie i adoracja
Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie spotkanie Żywego Różańca.
3. Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym.
4. Od jutra do środy ( 2 - 4 marca) odbędą się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze
szkoły w Smardzewicach i Celestynowie. Rekolekcje będą w ramach zajęć szkolnych.
Poprowadzi je o. Łukasz Gorka - franciszkanin z Krakowa.
5. Jutro, w poniedziałek o godz. 17.00 Msza św. za zmarłych poleconych w
wypominkach, którą poprzedzi nabożeństwo wypominkowe o godz.16.30.
6. Pamiętajmy, że w okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny: w piątek
za udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, a także w niedzielę za udział w gorzkich
żalach oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
7. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza polskiego królewicza.
Święty Kazimierz jest patronem naszej diecezji.
8. W każdy czwartek, rozpoczynając od najbliższego, w naszym kościele po Mszy św.
wieczornej będzie godzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość
indywidualnej adoracji. Zechciejmy dziękować Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa,
oraz prosić o nowe i święte powołania do służby w Kościele, także z naszej wspólnoty
parafialnej. Zapraszamy, choć na krótką chwilę spotkania z Chrystusem
Eucharystycznym.
9. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 16.00; dla dorosłych i
młodzieży o 17.30 - po Mszy św. wieczornej.
10.Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na renowacje ołtarza św. Anny.
11.W najbliższą niedzielę, po Mszach św. do puszek będą zbierane ofiary na misje,
będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.
12.W minionym tygodniu zmarła:
+ Genowefa Mękarska, l. 88, z Twardej,
+ Nikola Król, l. 6, z Karolinowa,
+ Józef Gizela, l. 63 ze Smardzewic.

