
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze
nawrócenie.  Chodzi  o  nawrócenie  we  wszystkich  wymiarach  naszego  życia  osobistego,
rodzinnego  i  społecznego.  Potrzeba  wiele  pokory  i  silnej  wiary  w  Boże  miłosierdzie.
Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. 
2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra.
Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna
dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci
Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. 
3.  Przez  cały  Wielki  Post  podejmujmy  wielkopostną  akcję  trzeźwości.  W tym roku  trud
związany  z  abstynencją  ofiarujemy  w  intencji  dzieci  przygotowujących  się  do  przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin.

4. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Maryi  Panny i  opiekuna  Pana Jezusa.  Papież  Pius  IX w 1870 roku ogłosił  go  patronem
Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Módlmy się za mężów i ojców z naszej
wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle
trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w
dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest
też patronem dobrej śmierci.  Według tradycji  odszedł z tego świata w ramionach samego
Pana Jezusa. 
5. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych
instytucji  Kościoła,  zwłaszcza  Caritas,  która  pomaga  najuboższym  w  całej  Polsce  oraz
biednym Polakom na  obczyźnie.  Niech wszyscy zaznają  radości  świąt  Zmartwychwstania
Pańskiego,  zwłaszcza  dzieci,  samotni  i  opuszczeni,  zapomniani  przez  najbliższych,
pozostawieni własnemu losowi.
6.Znak pokoju przekazujemy przez ukłon, komunię św. przyjmujemy na rękę.
7. Pogrzeby ustalamy telefonicznie, formalności załatwia jedna osoba, udział bierze najbliższa
rodzina, nie więcej niż 50 osób.

8.Odwołane są: 
rekolekcje parafialne i szkolne, 
sakrament chrztu przekładamy na dalszy czas /jeśli nie grozi niebezpieczeństwo śmierci/,
spotkanie z dziećmi kl. III, IV i wszelkie spotkania parafialne, 
wyjazdy do chorych, 
kurs przedmałżeński /będzie w póżniejszym terminie/
wszelkie prace na parafialnym cmentarzu,
kancelaria  parafialna  /tylko  w  sprawach  nagłych/  proszę  wcześniej  kontaktować  się
telefonicznie,        605     570     029   

Msze św. w niedzielę 8.00, 10.00, 11.45 i 17.00   w dni powszednie w/g. wyznaczonych
intencji. Będzie włączony głośnik na zewnątrz. /tylko cieplej się ubrać/
Codziennie  w  naszym  kościele  o  20.30  odmawiamy  różaniec  /bez  udziału  wiernych/  w
intencji  chorych  i  opiekujących  się  nimi  oraz  służb  medycznych,  kończąc  antyfoną
maryjną ,,Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca św. Módlmy się wspólnie/na kolanach/ w
naszych domach.




