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Dzisiaj rozpoczęliśmy czas wielkopostnych rekolekcji. Bardzo serdecznie witamy ks. MICHAŁA
OLSZEWSKIEGO. I bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, niech Dobry Bóg księdzu
błogosławi a Oblubienica Ducha św. Maryja Matka Kościoła ma w swojej opiece. Rekolekcje będą
trwać do środy włącznie. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli
uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się
spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem.
Msze św. podczas rekolekcji od poniedziałku do
środy 7.00.9.00 i 18.30. Plan rekolekcji jest umieszczony w przedsionku kościoła i na stronie
internetowej naszej parafii.
Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad
wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania
życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to
stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje
się w nas nieustannie. Jezus mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.
We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi
krzyżowej o godz.8.30, 17.30 dla dzieci, i o 19.00 dla dorosłych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz.18.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Na stronach internetowych naszej parafii można odszukać propozycje na duchowe
przeżywanie okresu Wielkiego Postu. NP dla dzieci, młodzieży, dorosłych i dla rodzin.
Ponadto w poniedziałki i piątki zapraszamy na wspólną modlitwę – JUTRZNIĘ. Rozpoczęcie o godz.
6.45.
W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich
walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie
łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas wieczornej
Mszy Świętej otrzymają szczególne błogosławieństwo. Zapewne będą otoczeni miłością
i życzliwością najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię. I mała
podpowiedź: uroczysta postna kolacja w gronie rodziny na pewno będzie miłą niespodzianką.
Również 19 marca papież Franciszek zainauguruje Rok Rodziny Amoris Laetitia (Radość
miłości),. Zakończy się on 26 czerwca 2022 roku z okazji X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie
z udziałem Ojca Świętego. Celem Roku Rodziny jest pogłębienie refleksji nad rodziną w oparciu
o treści adhortacji Amoris Laetitia. Pragnieniem Ojca Świętego jest również, aby temu wydarzeniu
towarzyszyły inne inicjatywy o charakterze duchowym, pastoralnym i kulturalnym.
Przypominamy, że przez cały obecny rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej
o godz. 12.00 pragniemy szczególnie błogosławić małżeństwa, które w danym miesiącu obchodzą
kolejną rocznicę ślubu. W czasie homilii będziemy rozważali tematykę teologii małżeństwa i rodziny.
Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pandemii pomagają w utrzymaniu naszej parafii
przez ofiary składane na tacę i do skarbonek w świątyni lub wpłaty na konto parafialne. Niech dobry Bóg
wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

