4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14.03.2021

1. Mija połowa Wielkiego Postu – ważna i potrzebna jest osobista refleksja nad sposobem
przeżycia tego zbawczego czasu oraz wykorzystanie duchowo pozostałych dni ku
pogłębieniu wiary i jeszcze mocniejszemu przylgnięciu do Jezusa Chrystusa.
2. Gorzkie Żale – nabożeństwo będzie odprawione dziś o g. 17.00. Uczestnicząc – pielęgnujemy to starodawne, piękne i duchowo owocne nabożeństwo pasyjne.
3. Droga Krzyżowa w piątek:
Kościół Mariacki –dla dorosłych g. 8.30 i 17.30, dla dzieci g. 16.45, dla młodzieży g.19.00
Kościół św. Jerzego – g. 15.30 Domasławice – g. 15.30. Serdecznie zapraszamy!
4. Adoracja Najśw. Sakramentu – w środę po Mszy św. wieczornej (Godzina z Jezusem)
i w czwartek od g. 15.00 – zakończona Nieszporami śpiewanymi o charakterze pasyjnym.
5. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP, Patrona Kościoła św., także mężczyzn, 19
marca – przypada w piątek. Pragniemy szczególną modlitwą otaczać mężczyzn – mężów,
ojców, dziadków, braci – wypraszając przez przyczynę św. Józefa ducha odpowiedzialności, męstwa, troski, ducha pełnej oddania służby oraz zdrowej, męskiej pobożności.
Uroczysta Msza św. o g. 18.00 a wcześniej w tych intencjach różaniec o g. 17.30.
6. W Domasławicach - uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa – Msza św. w piątek o
g. 16.30 z poświęceniem kapliczki Patrona kościoła.
7. Woreczek ryżu – to piękna akcja naszej Prowincji na rzecz wspierania misji w Kenii i
Ekwadorze oraz prowadzonych dzieł przez braci misjonarzy. Specjalne ulotki są wyłożone
przy wyjściu z kościoła a także informatory o działalności misyjnej naszej Prowincji.
8. Kaplica Adoracji – serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na trwający
remont i wyposażenie przyszłej kaplicy. Bóg zapłać! Mamy jeszcze jedną prośbę –
potrzebujemy do tabernakulum – monstrancji niedużych kawałeczków bursztynu. Jeśli
ktoś ma możliwość i chciałby udostępnić – będziemy bardzo wdzięczni.
9. Ogrzewanie kościoła – w przyszłą niedzielę będą puszki na ten cel. Przynajmniej do
Wielkanocy musimy kościół ogrzewać. Dziękujemy za dotychczasową wrażliwość oraz
życzliwość wobec naszych parafialnych sytuacji. Bóg zapłać!
10. Cień Ojca – specjalny pięknie wydany numer extra Gościa Niedzielnego – poświęconego
postaci św. Józefa, Oblubieńca NMP w cenie 9 zł. jest do nabycia w zakrystii. Zachęcamy
do przybliżenia sobie czy rodzinie tej wyjątkowej i niezwykłej Postaci.
11. Ministranci z o. Adrianem – własnoręcznie przygotowali świeczki i będą je rozprowadzać od następnej niedzieli.
12. Dobre Nowiny – nowy numer – są wyłożone przy wyjściu z kościoła. Skorzystajmy!
13. . W Gościu Niedzielnym m.in.: Kolejne - katecheza i medytacja pasyjne, O Kościele w
Polsce i jego niewykorzystanym potencjale, O zagrożeniach dla zdrowia w czasach zarazy
14. Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Feliks Targaczewski, lat 85, z Pl. Kościuszki,
+ Elżbieta Referda, lat 64, z Bobolina.
Dobry Jezu…

