v Niedziela
wielkiego postu
07 KWIETNIA 2019 ROKU
1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta
cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg
pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.
2. Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się
rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. W okresie Wielkiego Postu w
naszym kościele są odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Drogę Krzyżową odprawiamy w piątek o godz. 18:00. Po Drodze Krzyżowej
sprawowana jest Eucharystia.
Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi odprawiamy w niedziele Wielkiego Postu o
godz. 15:00. W tym roku w naszej wspólnocie parafialnej kazania pasyjne głosi
ksiądz prefekt Dawid Suchomski z Koronowa.
Serdecznie zapraszam do udziału w tych nabożeństwach nie tylko osoby
dorosłe, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Przygotujmy się w ten sposób do
przeżywania Męki Pańskiej i Świąt Zmartwychwstania.
3. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii
św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy
nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy
korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego
miłującego Boga.
4. Przygotowując się do Świąt Paschalnych, w których widzimy źródło wszelkiej
łaski, przypominam o przykazaniach kościelnych, które nakładają na wierzących
dwa szczególne obowiązki. „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu
pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”.
Pragnąc umożliwić wiernym nie tylko wypełnienie przykazań, ale nade wszystko
dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych, już dzisiaj informuje o spowiedzi
Wielkanocnej z udziałem kapłanów naszego dekanatu, która będzie miała miejsce w
naszej wspólnocie, w czwartek 11 kwietnia, w godzinach:
§ 10:30 – 12:00,
§ 16:30 – 18:00.
5. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową.
Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonam błogosławieństwa palm.
6. Serdecznie zachęcam do nabywania palm wykonanych przez nasze dzieci ze
Szkolnego Koła Caritas.

7. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Andrzeja Manys
zamieszkałego w Mąkowarsku. Zmarła również nasza parafianka, zamieszkała w
Dziednie, śp. Genowefa Bąk. Pogrzeb odbędzie się w nadchodzącą środę o godz.
11:00. Zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.
8. W nadchodzącą sobotę, ze względu na spowiedź wielkanocną w Koronowie, nie
będzie Mszy Św. wieczornej.
9. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona
konserwatorskich naszej świątyni.
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10. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzę błogosławionych owoców
wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

