V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.03.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Piąta niedziela Wielkiego Postu zmienia charakter tego okresu liturgicznego, mianowicie nabiera
on charakteru pasyjnego i skupia naszą uwagę na rozważaniu Męki Pańskiej. W naszej diecezji
przeżywamy dziś XX rocznicę jej utworzenia w nowych strukturach organizacyjnych. Dziś
o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali. Zapraszamy.
2. Jutro przeniesiona Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy tę uroczystość jako
Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy św. o godz.
1800 modlić się będziemy o umiłowanie każdego życia ludzkiego oraz dokonamy aktu podjęcia
Duchowej Adopcji. Chętni do podjęcia tego aktu proszeni są o zabranie ze stolika deklaracji
Duchowej Adopcji. Wypełnione deklaracje prosimy odciąć i przynieść jutro na wieczorną
Mszę św. Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. Jutro po Mszy św. wieczorowej
zapraszamy na spotkanie przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych, Radę parafialną oraz
osoby, które pragną się włączyć w organizację tegorocznego Pikniku Rodzinnego, który
zaplanowany jest na niedzielę 20 maja. O godz. 2100 zapraszamy jutro na Apel Jasnogórski.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi PZC i POAK. W środę
28 marca rozpoczną się rekolekcje szkolne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz dla
dzieci i młodzieży ze Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Rekolekcje te potrwają do
piątku. Program rekolekcji dzieci jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
4. W czwartek rozpoczniemy parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Program rekolekcji jest
umieszczony na tablicy ogłoszeń i w gablocie, a będzie wyglądał następująco: patrz załącznik.
Rekolekcje poprowadzi w tym roku ks. Marian Bolesta – Diecezjalny Duszpasterz Dzieci
i Młodzieży. Na Mszach św. w piątek i sobotę będzie można złożyć ofiarę na koszty związane
z rekolekcjami.
5. W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej rano. Wszystkich Parafian zapraszamy na wspólną
Drogę Krzyżową po Osiedlu, która rozpocznie się o godz. 1900.
6. W przyszłą Niedzielę Palmową na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm, przy czym na
Mszę św. o godz. 1200 prosimy, by przyszły z palmami dzieci i ustawiły się przed kościołem. Po
poświęceniu palm odbędzie się procesja do kościoła. Dzieci oraz grupy, które będą własnoręcznie
wykonywały palmy i będą brać udział w konkursie na najpiękniejszą palmę, prosimy, aby palmy
zaopatrzone w karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, przyniosły w tym tygodniu do
świetlicy, do piątku do godz. 1800. W niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 nastąpi ogłoszenie
wyników konkursu i rozdanie nagród. Szczegóły na temat konkursu na tablicy ogłoszeń.
Niedziela Palmowa to kolejny Światowy Dzień Młodzieży. W Niedzielę Palmową na Mszy św.
o godz. 1800 zakończenie rekolekcji wielkopostnych. Również w Niedzielę Palmową odbędzie się
na Serbinowie kolejna impreza charytatywna „Niedziela Palmowa dla Bliźniego”. Szczegóły na
plakatach oraz w lokalnych mediach.
7. Od jutra do soboty do kosza przy obrazie Jezusa Miłosiernego, prosimy składać trwałe artykuły
żywnościowe, z których PZC przygotuje paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych. Zachęcamy do tej
formy jałmużny wielkopostnej, można też złożyć na ten cel ofiarę pieniężną do skarbonki „Na chleb św.
Antoniego”. Przypominamy także dzieciom, aby również w tym Wielkim Poście podzieliły się z dziećmi
potrzebującymi, składając do zabranych skarbonek swe małe ofiary.
8. Dzisiaj przed świątynią odbywa się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci
niepełnosprawne i pracowników OREW.
9. W piątek od godz. 1000 do 1600 w ZSP nr 3 przy ul. Św. Barbary /Budowlanka/ odbędzie się Dzień
Dawcy Szpiku. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję ratującą komuś życie.
10. Gorące podziękowania składamy tym parafianom, którzy wielkodusznie włączyli się w prace przy
sprzątaniu otoczenia świątyni i parku parafialnego.
11. Przypominamy, iż są jeszcze wolne miejsca na dwudniową pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik
i Zakopanego. Prosimy również osoby zapisane o potwierdzenie wyjazdu, wpłacając zaliczkę.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 9 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 130 zł.
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu o taki dyżur prosimy
parafian z bloku nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24.
13. Zachęcamy do nabycia baranków Caritas oraz prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona
jest płyta z muzyką na Wielki Tydzień, a do „Małego Gościa” płyta z testami dla gimnazjalistów.

