V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2015 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela - piąta Wielkiego Postu zmienia charakter tego okresu liturgicznego,
mianowicie nabiera on charakteru pasyjnego i skupia naszą uwagę na rozważaniu Męki Pańskiej. Dziś
nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 1700. Dziś także rozpoczniemy Triduum przed Dniem
Świętości Życia.
2. Jutro po Mszy św. wieczorowej odbędzie się spotkanie KSNiP.
3. We wtorek – 24.03. – obchodzony jest Narodowy Dzień Życia. O godz. 1715 comiesięczne
nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi.
4. W środę – 25.03 – przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Świętem tym dziękujemy
Bogu za to, że dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem. Obchodzimy tę uroczystość jako Dzień
Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W kościele na Serbinowie
odbędą się uroczyste diecezjalne obchody tego Dnia. O godz. 1700 odbędzie się stosowny wykład,
o godz. 1800 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa. Zachęcamy do udziału w tych
obchodach, tam też można będzie podjąć Duchową Adopcję. Osoby, które pozostaną w parafii
dokonają tego aktu na Mszy św. o godz. 1800. Prosimy zatem osoby chętne do podjęcia tego aktu
o zabranie ze stolika deklaracji Duchowej Adopcji. Wypełnione deklaracje prosimy złożyć w środę
u nas w kościele, bądź na Serbinowie. Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. W środę o godz.
1700 cotygodniowa adoracja z nabożeństwem wynagradzającym za grzechy przeciwko życiu
o godz. 1730. Po Mszy św. obowiązkowa zbiórka dla LSO oraz spotkanie PZC i Scholii.
5. W czwartek rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Szkoły Społecznej oraz nasze rekolekcje parafialne. Program rekolekcji jest umieszczony na
tablicy ogłoszeń, w gablocie i na stronie internetowej, a będzie wyglądał następująco: patrz
załącznik. Rekolekcje poprowadzi w tym roku ks. Leszek Dopart. Na Mszach św. w sobotę będzie
można złożyć ofiarę na koszty związane z rekolekcjami.
6. W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej rano. Wszystkich Parafian: dorosłych, dzieci i młodzież
zapraszamy na wspólną Drogę Krzyżową po Osiedlu, która rozpocznie się o godz. 1900.
7. 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 przy figurce Matki
Bożej 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 piątek
– 27 marca do świetlicy Caritas, w godz. od. 1400 do 1630. 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 XXX Światowy Dzień Młodzieży. Tego dnia w Sandomierzu
odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodych. W Niedzielę Palmową na Mszy św. o godz. 1800 nastąpi
zakończenie rekolekcji wielkopostnych. O godz. 1900 zapraszamy do naszej świątyni na
wielkopostny koncert „Stabat Mater” – autorstwa Giovanni Battisty Pergolesiego, w wykonaniu
artystek łódzkich scen muzycznych i teatralnych. W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz ozdób
świątecznych wykonanych przez dzieci i nauczycieli z OREW. Pamiętajmy także, iż za tydzień nastąpi
zmiana czasu.
8. Od jutra do przyszłej niedzieli do kosza przy obrazie Jezusa Miłosiernego, prosimy składać trwałe
artykuły żywnościowe, z których PZC przygotuje jak co roku paczki świąteczne dla parafian
potrzebujących naszego wsparcia. 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.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 -24 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 150 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku m. od 25 - 48.
10. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
„Małego Gościa Niedzielnego” adresowany do dzieci oraz czasopismo dla młodzieży „Droga”. Można
również zabrać sobie okolicznościowy numer czasopisma „ChiT”.

