OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Bóg zapłać za wszelką troskę materialną i duchową o naszą parafię.
2. Zachęcam do podjęcia praktyk pokutnych, szczególnie postu, modlitwy i jałmużny.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
W tym roku kazania pasyjne wygłosi ks. Patryk Gawłoski, wikary z Rusinowic. Z racji
trwających ograniczeń Gorzkich żali w Droniowicach nie będzie. Parafian z Droniowic
zapraszam do uczestnictwa on-line w Sadowie, o godz. 15.15.
4. Rekolekcje Wielkopostne zostają przesunięte na IV Niedzielę Wielkiego Postu – tj. 14 marca.
5. Z tyłu kościoła można zabrać kartki na wypominki za zmarłych, za których będziemy
modlić się podczas Drogi Krzyżowej oraz kartki na prośby i podziękowania do św. Józefa.
6. Numer specjalny Gościa Niedzielnego, poświęcony św. Józefowi, będzie do nabycia w
marcu.
7. W zakrystii do nabycia modlitewnik poświęcony w całości kultowi św. Józefa. Ofiara 5 pln.
8. Kolekty i zbiórki: 28 lutego, do puszek, na pomoc dzieciom Afryki. Serdeczne
podziękowania za wszelkie ofiary materialne przeznaczone na cele remontowe. W
zeszłym roku udało się sfinansować remont ołtarza głównego, w tym roku
kontynuujemy dzieło remontu ołtarzy bocznych. Ofiary na ten cel można składać na konto
o numerze 05 8288 0004 2000 0001 5756 0104, z dopiskiem DAROWIZNA NA CELE
KULTU RELIGIJNEGO.
9. W rozpoczynającym się Wielkim Poście każdy z nas ma okazję, aby uzyskać odpust zupełny
przy spełnieniu zwykłych warunków, za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za
odprawienie Drogi Krzyżowej. Także w każdy piątek Wielkiego Postu, gdy po przyjęciu
Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego zostanie odmówiona
modlitwa: "Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze
uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę
poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje
pięć
ran
i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w
Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje (Ps 22,17)".
10. Zachęcam także do uzyskania odpustów z racji trwania Roku św. Józefa.
11. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego polecam do przeczytania: pierwsza część
rekolekcji wielkopostnych; o tym czy chrześcijanie skończą w rezerwacie; oraz o poście,
który daje wzrost. Polecam także marcowy numer Małego Gościa Niedzielnego.

