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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W
tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. 
2.  Wielki  Post,  który  obecnie  przeżywamy,  to  wyjątkowa  okazja  do  nawrócenia,  do
odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia
nad  tajemnicą  Bożej  miłości,  której  wyrazem  jest  też  stała  obecność  Pana  Jezusa  w
Eucharystii. Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 11.45, 17.00, dni powszednie 7.00 i 17.00.
3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz.17.00 razem
z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz.
16.45 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. 
4. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów
pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w
Markowej  zamordowali  rodzinę  Ulmów:  Józefa  i  Wiktorię  oraz  ich  dzieci,  wraz  z
ukrywającymi  się  u  nich  Żydami.  Dzień  ten  ustanowiono  w 2018  roku,  aby  upamiętnić
Polaków  –  bohaterów,  którzy  w  akcie  heroicznej  odwagi  ratowali  swoich  żydowskich
bliźnich od zagłady.

5. W najbliższą środę, 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego celebrujemy początek
naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić
nas spod panowania grzechu i zła. Msze św. o g.7.00 i 17.00
6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest  zarazem Dniem Świętości  Życia i  Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. 
7. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i
ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby
starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie
lękając się  o to,  że zostaną nagle tego życia  pozbawione.  Prośmy też za tych,  którzy nie
doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także
za  tych,  którzy  w imię  źle  pojętej  solidarności  ułatwiają  innym podjęcie  i  realizację  tak
dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili
docenić  dar  życia,  jaki  otrzymaliśmy,  i  abyśmy  potrafili  tę  wdzięczność  okazywać  i
przekazywać dalej.
8.Podczas trwającej pandemii koronawirus w nabożeństwach może uczestniczyć do 50 osób,
dotyczy  to  także  pogrzebów.  /do  kościoła  wnosimy tylko  jeden  wieniec,  reszta  wiernych
może uczestniczyć przed kościołem przy włączonym nagłośnieniu/. W ostatnią niedzielę we
mszach św. uczestniczyło po ok. 20 osób a na 10.00 jeszcze mniej.
Chrzty przekładamy na póżniejszy czas  /w nagłych wypadkach o każdej porze/. Codziennie
modlimy  się  na  różańcu  o  g.20.30 kończąc  modlitwą  ,,Pod  Twoją  obronę…” W oknach
naszych domów /mieszkań/ wystawmy obraz Matki Bożej.
9. KORONAWIRUS przypomniał o tym, o czym zapomina każde społeczeństwo pogrążone
w dobrobycie i spokoju. Że nie jesteśmy w 100 proc. panami własnego losu. Warto zacytować
mądre  słowa jezuity,  o.  Roberta  Wawera  skierowane do ludzi  wierzących:  ,,W tym roku
będziemy  mieli  jedne  z  najlepszych  rekolekcji  wielkopostnych.  Ograniczenie   imprez,
wydarzeń  rozrywkowych,  kontaktów  z  innymi,  dużo  czasu  na  refleksję,  w  obliczu
niepewności jutra i niebezpieczeństwa śmierci”.
Te słowa to nie jest napawanie się sytuacją ,,gdy trwoga to do Boga”.
To propozycja mądrego wyciągnięcia wniosków z krytycznej sytuacji.
Skorzystajmy z tej szansy.




