Ogłoszenia w II niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca 2022 roku

W sobotę (19 marca) przypada Uroczystość Świętego Józefa. Msza Święta
zostanie odprawiona o godz. 9.30, a po niej spotkanie w ramach drogi synodalnej.
W przyszłą niedzielę, 20 marca, Msza Św. o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza,
a dorosłych i młodzież zapraszam na śpiew II części „Gorzkich Żali”.
W każdy piątek, o godz. 18.00, droga krzyżowa w języku francuskim.
Podobnie jak w poprzednich latach, jedną z propozycji na ten czas może być
podjęcie jednego dnia (lub kilku dni) postu ścisłego w ciągu tygodnia (na miarę
swoich możliwości: np. o wodzie i chlebie...) w intencji nawrócenia osobistego lub
kogoś z waszych bliskich. Osoba podejmująca taki post może to zaznaczyć na
grafiku dostępnym w tylnej części kościoła (nie trzeba podawać nazwiska i
imienia, wystarczy tylko zaznaczyć, np. inicjałami, że decyzja została podjęta).
Post nie dotyczy niedziel i Świąt. Można również zrezygnować z oglądania
telewizji lub korzystania z Internetu. Taki podjęty post, to również droga do
budowania wspólnoty w wymiarze duchowym.
Na głównej stronie internetowej naszej parafii znajdują się informacje o
możliwościach pomocy Ukrainie.
W piątek, 11 marca, dzięki uprzejmości rodziny, która jechała do Polski i zgodziła
się przewieźć nasze dary, wysłaliśmy 7 paczek (w tym 6 paczek z cennymi lekami)
oraz 200 euro przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Pomoc ta zostanie przekazana
do Caritas Polska, a następnie, za jej pośrednictwem, do Ukrainy. Dziękuję Pani
Danucie Wiśniewskiej-Cazals, która zorganizowała zbiórkę leków oraz
wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Zbiórka leków i artykułów, które
wymieniłem w ulotce „Pomoc Ukrainie”, nadal trwa.
Spotkanie synodalne odbędzie się w sobotę, 19 marca, o godz. 10.15 (po Mszy
Świętej o godz. 9.30).
Spotkanie rozpocznie się z udziałem wszystkich uczestników, a następnie, po
modlitwie i czytaniu Słowa Bożego, nastąpi podział na grupy (czas pracy w
grupach wynosi maksymalnie 1 godzinę). Po zakończeniu prac w grupach,
ponownie spotkamy się wszyscy razem. Spotkanie jest zaplanowane na 1,5
godziny. Obejmuje ono modlitwę, czytanie fragmentu z Pisma Świętego,

wypowiedź uczestników na wybrany temat oraz zakończenie. Każda grupa może
odbyć jedno lub dwa spotkania.
Istotą spotkania nie jest dyskusja na wybrany temat, ale możliwość
wypowiedzenia się przez każdego z uczestników (maksymalnie 4 minuty) na
jeden z wybranych przez grupę tematów.
Aby usprawnić organizację spotkania synodalnego, proszę o poinformowanie
mnie, kto z Was jest zainteresowany uczestnictwem w tym spotkaniu. Postaram
się przed niedzielą przesłać bliższe informacje drogą mailową.
Kilka osób już wyraziło zainteresowanie udziałem w spotkaniu synodalnym.
Wiele osób otrzymało informację pocztą elektroniczną. Do pozostałych osób
postaram się dotrzeć w tym tygodniu lub w najbliższą niedzielę.
Osoby, które podejmą Duchową Adopcję Dziecka Poczętego (27 marca), proszone
są - ze względów organizacyjnych - o zapisywanie się u mnie do 26 marca.

Czym jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest ślubem, którego
treścią jest modlitewne zobowiązanie
podjęte przez konkretną osobę w intencji
ocalenia zagrożonego życia dziecka w
łonie matki, którego imię znane jest
jedynie Bogu. Istotą Duchowej Adopcji
jest codzienna modlitwa, trwająca przez
dziewięć miesięcy i obejmująca
specjalną modlitwę w intencji dziecka i
jego rodziców oraz jedną z tajemnic
Różańca, a także dobrowolnie podjęte
praktyki religijne, takie jak Komunia
Święta, post, aktywne wspieranie dzieł
charytatywnych (pomoc samotnym
matkom, rodzinom wielodzietnym,
osobom starszym, chorym itd.). Bardzo
cennym zobowiązaniem może być także
pozyskiwanie nowych zwolenników
Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w
obronie życia.

W dniach od 25 do 27 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne, które
poprowadzi ks. Tomasz Wołoszynowski, duszpasterz Polskiej Misji
Katolickiej w Karlsruhe. Polecajmy go Bogu w naszych modlitwach. Już teraz
tak zaplanujcie swój czas, aby wziąć udział w rekolekcjach: w piątek i sobotę o
godz. 20.00 oraz w niedzielę o godz. 11.00.
Gorąco dziękuję Panom Dariuszowi Kobelisowi-Szostakowskiemu i Piotrowi
Reszko oraz wszystkim, którzy im pomagali, za poświęcenie swojego czasu i
serca, a nawet urlopu, na odnowienie zakrystii i sali przeznaczonej dla służby
liturgicznej ołtarza.
Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego
przygotowania do Świąt Wielkanocy.
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