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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego
okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do
nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg
pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od
dziś w kościołach zasłaniamy krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki
Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, którzy
jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych nabożeństwach.
2. W poniedziałek, 19 marca – w uroczystość św. Józefa, przypada 5. rocznica
wyboru papieża Franciszka. Dobrze pamiętamy moment z 13 marca 2013
roku, kiedy nowo wybrany papież Franciszek, zwrócił się z prośbą
o modlitwę w swojej intencji. Kiedy pochylił głowę, na placu Świętego
Piotra zapadła cisza, podczas której wszyscy modlili się za papieża. Ojciec
Święty nie przestaje prosić o to modlitewne wsparcie i dzisiaj.
3. W poniedziałek, wyrusza z naszej parafii pielgrzymka autokarowa do
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Wyjazd z parkingu przy kościele o 8.30,
powrót około godziny 18.00. Prosimy o punktualność.
4. W środę, 21marca, w sali nr 2 odbędzie się spotkanie Liderów wszystkich
grup parafialnych o godz. 19.00. Obecność obowiązkowa.
5. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 9.30. Nie będzie Drogi Krzyżowej dla
dzieci o godz. 16.30. Wszystkich parafian, a więc również dzieci wraz
z rodzicami zapraszamy na Drogę Krzyżową, która przejdzie ulicami
naszego osiedla. Rozpoczęcie o godz. 19.00 w naszym kościele, zakończenie
w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Bajana około godz. 21.00.
6. W sobotę, 24 marca o godz. 19.30, w naszym kościele będzie miało miejsce
niezwykłe wydarzenie muzyczno – religijne: Ekumeniczny Koncert
Wielkopostny, Pasja według św. Mateusza. Zaproszenia wyłożone są na
ławkach, proszę wziąć je do domu. Wystąpią znani soliści, chóry uczelniane,
chór prawosławny i Dolnośląska Filharmonia. Wstęp wolny, serdecznie
zapraszamy.
7. Przyszła niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej
liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu i Wielkiego
Tygodnia, w którym głęboko będziemy przeżywać tajemnicę Męki
i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

8. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia), ze względu
na obchody Wielkiego Tygodnia, została w tym roku przeniesiona na
poniedziałek, 9 kwietnia. W tym roku również, zachęcamy do podjęcia
duchowej adopcji dziecka poczętego, którą uroczyście rozpoczniemy
w naszym kościele na Mszy o godzinie 18.00. Blankiety są do pobrania na
balaskach. Wypełnione złożymy do koszyczka w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Akcją pokieruje ks. Paweł.
9. Przedświąteczne odwiedziny chorych odbędą się w sobotę, 24 marca,
w godzinach przedpołudniowych. Prosimy o zgłaszanie chorych do piątku,
23 marca.
10.Agenda Caritas czynna w niedzielę po Mszach św. Można nabywać
paschaliki, nowe wzory kart świątecznych, palmy wileńskie, a w przyszłą
niedzielę palmy "świeże". Caritas prosi miłe panie ogrodniczki
o przynoszenie od środy zielonego bukszpanu, barwinka.
11.Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przed kościołem jest przeznaczona na
pomoc świąteczną dla najuboższych. Caritas najserdeczniej dziękuje za
składane ofiary, przynoszone Torby Miłosierdzia a młodzieży za pomoc
w zbiórce żywności w Biedronce.
12.Zapraszamy do udziału w Parafialnej, Dziękczynnej Pielgrzymce śladami
Ojca Pio do Włoch, w terminie 2 - 9 czerwca br. Jest to pielgrzymka
samolotowa z Wrocławia do Rzymu. Pielgrzymi nawiedzą m.in.: Pietrelcinę,
San Giovani Rotondo, Casia (św. Rita), Górę Gargano (św. Michał
Archanioł), Neapol, Pompeje i wiele innych. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc. Szczegółowy program pielgrzymki znajduje się w gablocie, na
stronie internetowej i w zakrystii. Duchowym opiekunem pielgrzymki jest
ks. Paweł, który udzieli potrzebnych informacji.
13.W związku z koncertem i przyjęciem ponad 100 – osobowej grupy
muzyków, chórzystów i solistów, prosimy niezawodne Panie o upieczenie
ciast i przyniesienie ich w sobotę do kuchni do godz. 16.00, wejście A.
14.Polecamy prasę katolicką.
15.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Urszula Dorska, lat 76
z Bulwaru Ikara i śp. Marek Trzaskowski, lat 59 z ul. Szybowcowej.
Polećmy też miłosierdziu Bożemu zmarłego nagle proboszcza parafii pw.
Świętego Ducha, ks. Czesława Mazura, lat 62. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

