Ogłoszenia w III niedzielę Wielkiego Postu – 20 marca 2022 roku

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. Tak
zaplanujcie swój czas, aby wziąć udział w rekolekcjach w piątek i sobotę o godz.
20.00 oraz w niedzielę o godz. 11.00.
Program rekolekcji
Piątek, 25 marca, Zwiastowanie Pańskie
Od 19.30 do 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
O godz. 20.00 Msza święta z homilią
O godz. 21.00 Droga krzyżowa
Sobota, 26 marca
O godz. 20.00 Nabożeństwo pojednania, w czasie którego zostanie wygłoszona
konferencja rekolekcyjna. Możliwość spowiedzi świętej.
Niedziela, 27 marca
O godz. 11.00 Msza święta z homilią (Możliwość podjęcia duchowej adopcji
dziecka poczętego). Po Mszy Świętej katecheza dla wszystkich grup.
O godz. 12.15 Gorzkie żale z kazaniem.
Przypominam o zmianie czasu. Przechodzimy na czas letni - w niedzielę, 27
marca, o godz. 2.00 zegarki przestawiamy na godz. 3.00. Śpimy o godzinę krócej.

Ofiary składane na tacę w niedzielę 27 marca będą przeznaczone na pokrycie
kosztów organizacji rekolekcji. Po Mszy Świętej będzie można złożyć ofiarę do
puszki na rzecz „Stowarzyszenia Małych Stópek”, które pomaga samotnym
matkom.
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.
25 marca - Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało nas, że Papież Franciszek
poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi w piątek, 25 marca,
podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra. Tego samego
dnia w Fatimie aktu poświęcenia dokona Kardynał Konrad Krajewski, wysłannik
Ojca Świętego. Niech przygotowaniem do tego ważnego wydarzenia będzie nasza
modlitwa w intencji Rosji i Ukrainy oraz o zakończenie wojny.
Na głównej stronie internetowej naszej parafii znajdują się informacje o
możliwościach pomocy Ukrainie.
W tę niedzielę złożono na tacę i do puszek 440€ na pomoc dla Ukrainy. Nadal
zbierane są leki i inne artykuły dla Ukrainy.
Dziękuję osobom, które wzięły udział w spotkaniu synodalnym w sobotę, 19
marca.
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 21 do 24 marca, jestem w Ars, na sesji i skupieniu modlitewnym
organizowanym przez Polską Misję Katolicką we Francji dla księży pracujących
wśród Polonii. W razie pilnej potrzeby proszę dzwonić na telefon komórkowy:
0680859994 lub kontaktować się z księdzem Piotrem lub księdzem Dawidem.
Proszę Was o wsparcie w modlitwie i ja również obiecuję modlitwę w sanktuarium
Świętego Jana Marii Vianney’a.
Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego
przygotowania do Świąt Wielkanocy.
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