Ogłoszenia w I niedzielę Wielkiego Postu – 6 marca 2022 roku

W przyszłą niedzielę, 13 marca, Msza Św. o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza,
a dorosłych i młodzież zapraszam na „Drogę Krzyżową”.
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.
W każdy piątek, o godz. 18.00, droga krzyżowa w języku francuskim.
W piątek, 10 marca, rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Świętego
Józefa.
Na głównej stronie internetowej naszej parafii znajdują się informacje o
możliwościach pomocy Ukrainie.

Spotkanie synodalne odbędzie się 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.
Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego
przygotowania do Świąt Wielkanocy.
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