III Niedziela Wielkiego Postu
dnia 4 III 2018 roku

Ogłoszenia duszpasterskie.
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać
radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg,
i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.
W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 17,00
Na pomoc misjom "Ad gentes " zebrano do puszek 535 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie
we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej
wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają
nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze
krzyżowej i niedzielnych gorzkich żalach . Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można
uzyskać odpust zupełny.
Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te
postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie
codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana
Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu
sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją
ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus
naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze
rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
Trwa w parafiach Spowiedź Wielkanocna , dla naszej Rodziny Parafialnej jest przewidziana w następną środę
14 marca . Uczestniczmy w Mszach św. które kończą rekolekcje Dniem Spowiedzi i przyjmijmy
Komunię Świętą w czasie Mszy Świętej.
Prosimy o zaplanowanie czasu wolnego i dobre przygotowanie się na to spotkanie z JEZUSEM
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – zapraszamy tych co jeszcze nigdy nie byli .
Dzieci klas : III podst. uczestniczą w piątek o 16,15 . w Gołuszycach o 9,00
Klasy III gimnazjalne uczestniczą w piątek o 17,00.
Gorzkie Żale dzisiaj o 15,30 z kazaniem pasyjnym.
Prosimy o nabycie nowej prasy katolickiej : „Pielgrzyma”„ czasopisma misyjne , po przeczytaniu przekażmy
innym.
Wszystkich solenizantów i jubilatów polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach.

Od soboty rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne parafialne i szkolne – dziękujemy za
wszelką pomoc dyrekcji , nauczycielom i pracownikom szkół. Prosimy o odebranie programu
i gorliwe uczestnictwo. Ofiarujmy w tej intencji i rekolekcjonisty ks. Jana Siwca z
Zgromadzenia Księży Pallotynów - nasze modlitwy i cierpienia – prosimy
o intencje
mszalne dla ks. rekolekcjonisty który będzie z nami od soboty do środy. Prosimy jak co roku o
pomoc pierwszych katechetów , którymi są rodzice.

