OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 marca 2018 r.
1. Liturgia Kościoła, począwszy od dzisiejszej niedzieli, coraz bardziej przyjmuje
charakter pasyjny. Rozpoczyna się okres rozważania męki i śmierci zbawczej
Chrystusa. W Polsce jest zachowywany i pielęgnowany zwyczaj zakrywania
krzyży w kościołach od V Niedzieli W.P. Krzyże pozostają zasłonięte, aż do
wieczornej liturgii ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
2. W naszej parafii jest to bardzo ważny czas, trwają rekolekcje wielkopostne.
Jest to szczególny czas działania łaski Bożej, dobrze go wykorzystajmy.
Wyrazem tego niech będzie szczera spowiedź i związane z nią pewne
postanowienia, które będziemy wprowadzać w życie. Jutrzejsze ofiary składane
na tacę będą wyrazem naszej wdzięczności i pomocy w pracy ks. Krzysztofowi
Kamińskiemu Dyrektorowi biblioteki seminaryjnej we Włocławku.
3. Podczas rekolekcji można zgłaszać osoby starsze i chore, które same nie mogą
uczestniczyć w rekolekcjach, a chciałyby przystąpić do sakramentu pojednania
i Komunii św. Te osoby będziemy odwiedzać w najbliższy piątek od godz. 830.
4. Jutro przypada uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP, Patrona naszej
diecezji, ale również i naszych rodzin. Natomiast za tydzień będziemy
przeżywać Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Na
wszystkich mszach będzie poświęcenie palm, a przed sumą odbędzie się
uroczysta procesja z palmami. Tego dnia od godz. 900 na rynku odbędzie się
plenerowe kujawskie śniadanie wielkanocne. Będą prezentowane różne
potrawy i ozdoby związane z Wielkanocą. W imieniu organizatorów
zapraszamy na odwiedzenie stoisk.
5. W najbliższy piątek będzie odprawiona Droga Krzyżowa ulicami Radziejowa.
Rozpocznie się o godz. 1800 Mszą św. w Klasztorze, a zakończy się w Farze.
Zapraszamy do licznego udziału.
6. W sobotę grupa młodzieży wraz z ks. Adrianem wyjeżdża do Turku na
diecezjalne spotkanie ludzi młodych.
7. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
8. W minionym tygodniu z naszej parafii odprowadziliśmy na miejsce wiecznego
spoczynku śp. Krystynę Hełminiak i Alinę Wojciechowską. Rodzinom
zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę:
wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
9. Życzymy Państwu, aby ten czas przyczynił się do wzrostu duchowego, a łaska i
opieka Boża niech każdego dnia czuwa nad Państwem.

