IV Niedziela Wielkiego Postu
dnia 11 III 2018 roku
Ogłoszenia duszpasterskie.
1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest
wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że
zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.
2. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca
Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

3. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
Od soboty rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne parafialne i szkolne – dziękujemy za wszelką
pomoc dyrekcjom , nauczycielom i pracownikom szkół. Prosimy o odebranie programu i gorliwe
uczestnictwo. Ofiarujmy w tej intencji i rekolekcjonisty ks. Jana Siwca Palottyna z Doliny
Miłosierdzia z Częstochowy - którego bardzo oczekiwaliśmy i dzisiaj witamy - nasze modlitwy i
cierpienia .Prosimy jak co roku o pomoc pierwszych katechetów , którymi są rodzice.
( plan rekolekcji na stronie internetowej naszej parafii adres : parafiapruszcz.x.pl, na kartkach od
dwóch tygodni przed ołtarzem ,na planszach w kościele i szkole. Podyktowane przez katechetów.

4. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła
nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na
różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby
wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

5. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z
Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości.
Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie
zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy
i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach
pracy i w całym społeczeństwie.

6. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni
z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej Miłości. Dobrze wykorzystajmy
ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie
Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach,
we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.

7. Trwa w parafiach Spowiedź Wielkanocna , dla naszej Rodziny Parafialnej jest przewidziana
środę 14 marca w czasie rekolekcji wielkopostnych. : - 8,15 – 9,30 ; 10,30 – 11,15 ; 17,15 – 18,15.
Kolekta w tym dniu na misje palottyńskie..Pozostańmy na Msze św. i przyjmijmy Komunię Świętą w czasie
Mszy Świętych.
Prosimy o zaplanowanie czasu wolnego i dobre przygotowanie się na to spotkanie z JEZUSEM.
W inne dni kapłani pojadą do sąsiednich parafii w dekanacie , więc bardzo prosimy o liczne uczestnictwo
w środę.

8. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – zapraszamy tych co jeszcze nigdy nie byli. Dzieci klas : III podst.
uczestniczą w piątek o 16,15. Młodzież i dorośli o 17,00 Gorzkie Żale dzisiaj o 15,30 z kazaniem pasyjnym .
Prosimy o nabycie prasy katolickiej : „Pielgrzyma” , „Małego Pielgrzyma „
„Oserwatore Romano „ i czasopisma misyjne , po przeczytaniu przekażmy innym.

9.W następną niedzielę przyjedzie do nas kleryk z W.S. Duchownego w Pelplinie Patryk Ważyński
z IV roku - wygłosi świadectwo o swoim życiu , a po Mszy Świętej o 11,00 spotka się z naszą
młodzieżą i będzie z nami na Gorzkich Żalach. Kolekta w następną niedzielę na nasze
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

