IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 27.03.2022. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza IV niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła nazywana jest „Laetare”,
czyli niedziela radości. W połowie Wielkiego Postu, Kościół w ten sposób zaprasza nas, aby
wytrwać w codziennym trudzie przemiany serc, by owocnie uczestniczyć w tajemnicy
Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
3. We wtorek na Mszę św. o godz. 1800 zapraszamy Rycerzy Kolumba z racji Dnia Założyciela
bł. Michaela McGivneya.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
spotkanie PZC.
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta dla Straży Honorowej NSPJ. W czwartek
zakończymy nabożeństwa do św. Józefa.
6. W I piątek kwietnia po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ten piątek
nie będzie odwiedzin chorych w mieszkaniach, bowiem w kwietniu odwiedzimy chorych
przed świętami. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci i ich opiekunów, po niej
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 spowiedź pierwszo piątkowa.
O godz. 1730 odbędzie się stacyjna Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych z modlitwą
za seniorów, chorych i samotnych. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W I sobotę kwietnia o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo
pierwszo sobotnie. W tym dniu przypada 17 rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
8. W przyszłą - V niedzielę Wielkiego Postu rozpocznie się pasyjny charakter tego okresu,
który jeszcze bardziej przygotuje nas na ponowne przeżycie zbawczej Ofiary Jezusa. Na
Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Po Mszy św.
odbędzie się spotkanie formacyjne dla ich rodziców.
9. Informujemy, że parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w czwartek - 07
kwietnia i będą trwały do Niedzieli Palmowej. Szczegółowy program podamy w przyszłą
niedzielę.
10. Przy obrazie Jezusa Miłosiernego wystawiony jest tzw. Wielkanocny Koszyczek Dobroci,
a w nim ponumerowane pisanki na których umieszczone są krótkie informacje o osobach
lub rodzinach i ich potrzebach. Taką pisankę można zabrać do domu, przygotować prezent
i do Niedzieli Palmowej przynieść do kościoła oznaczając paczkę wybranym numerem.
11. Rycerze Kolumba zachęcają do udziału w organizowanej akcji „Dary dla Ukrainy”. Od
jutra przez cały tydzień będziemy prowadzić zbiórkę żywności długoterminowej oraz
artykułów chemicznych, kosmetycznych i opatrunkowych, które przekazane będą dla
potrzebujących Archidiecezji Lwowskiej. Dary prosimy składać codziennie przed lub po Mszy
św. wieczornej w zakrystii. Pamiętajmy, że nasi bliźni z ogarniętej wojną Ukrainy potrzebują
ciągle naszej konkretnej pomocy, dlatego włączmy się ochoczo w tę charytatywną akcję.
12. „Bóg zapłać” tym osobom, które posprzątały naszą świątynię oraz parafianom z bl. nr 9
przy ul. Waryńskiego za złożoną ofiarę 90 zł. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 10 przy ul. Waryńskiego, m.
od 1 – 24.
13. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej.

