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1. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw,
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych,
którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią
prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Po
Mszach Świętych są zbieraną także ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych
przez misjonarzy.
2. Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym.
3. Dzisiaj 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o
wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach rodzin, o samotnych pannach i
wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata.
Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony
i matki.
4. W każdy czwartek, w naszym kościele po Mszy św. wieczornej jest 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.
5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę
Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w
naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii
prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
6. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 16.00; dla dorosłych
i młodzieży o 17.30 - po Mszy św. wieczornej.
7. W najbliższą sobotę, 14 marca od godz. 8.00 rozpoczniemy przyjmowanie
intencji mszalnych na drugie półrocze 2020 r.
8. W najbliższą niedzielę 15 marca, podczas Mszy św. o godz. 10.30, dzieci
przygotowujące sie do I Komunii św. otrzymają poświęcone modlitewniki.
9. W najbliższą niedzielę będzie zbierana taca gospodarcza. Ofiary przeznaczamy
na renowacje ołtarza św. Anny. W minionym tygodniu zostały zabrane do
renowacji kolejne elementy ołtarza. Został też zdjęty obraz św. Anny, gdyż w
tym tygodniu ma być zamontowany mechanizm do przysłaniania obrazu
głównego.
10.Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w czwartą
Niedzielę Wielkiego Postu (22 - 25 marca).

11.Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na renowacje ołtarza św.
Anny.
12. Serdeczne Bóg zapłać za złożoną ofiarę do Bożego Grobu z Celestynowa. W

intencji wszystkich Ofiarodawców będzie sprawowana Msza św. w Wielką
Sobotę.
13.W czerwcu będziemy przeżywali beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia
kard. Stefana Wyszyńskiego. Aby przybliżyć, a wielu młodym przedstawić
postać kard. Stefana Wyszyńskiego sprowadziliśmy książkę PRYMAS
TYSIĄCLECIA kard. Stefan Wyszyński, która ukazuje jego życie, opisuje
dokonania, a przede wszystkim wskazuje na wielkość oraz wagę jego postaci dla
dziejów Kościoła i naszej Ojczyzny. Książka pięknie ilustrowana oraz bogata w
materiał archiwalny, w cenie 5 zł., jest wyłożona na stojaku z prasą.
14. W minionym tygodniu zmarł:
+ Kazimierz Składowski, l. 70, z Tomaszowa Mazowieckiego

