Ogłoszenia na 22.III.2020 r. – IV niedziela Wielkiego Postu „A”
Rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje. Poprowadzi je o. dr Rajmund Guzik OCist. Program
rekolekcyjnych spotkań zamieszczamy w przykościelnych gablotach. Kolejny dzień nauk
będzie w środę (25 marca) i następnie w czwartek, piątek oraz w sobotę. Polecajmy Bożej
Opiece o. Rajmunda i wszystkich parafian.
Dziś Msza św. o godz. 11.00 będzie transmitowana on-line w internecie, na profilu facebookowym Parafii. W dni rekolekcyjne będzie relacja z Mszy św. o godz. 18.00. Ponadto w piątek będzie transmitowana Droga Krzyżowa o godz. 17.00 (poprowadzą ją muzycy znanego
nam zespołu Trio Cantabile z Lublina).
Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Natomiast o godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
25 marca (środa) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte będą o
godz.: 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00. Świętując tą uroczystość uwielbiamy Pana Boga za tajemnicę
Wcielenia Syna Bożego. To także Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy podjąć Dzieło Duchowej
Adopcji (deklaracje i foldery informujące są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej). Uroczysty
obrzęd będzie na Mszy św. o godz. 18.00. O 17.15 odmówimy Różaniec w intencji obrony
życia ludzkiego.
25 marca przypada także 28 rocznica powstania naszej Diecezji Radomskiej. Dziękując Panu
Bogu, polecajmy też w modlitwie Bożej Opiece wspólnotę diecezjalną – Pasterzy i wiernych.
Nie będzie w tym roku dnia spowiedzi wielkopostnej. Korzystajmy z codziennej możliwości
wyspowiadania się. Na każdej Mszy św. ktoś z naszych księży jest w konfesjonale.
Przypominamy o zbiórce żywności na pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Możemy składać te produkty do kosza przy ołtarzu Matki Bożej. Paczki żywnościowe
rozdamy w tygodniu po Niedzieli Palmowej. Potrzebę pomocy można zgłaszać we wtorki od
16.30 do 17.30 w domu parafialnym, dyżur pełnią panie z zespołu charytatywnego.
W przyszłą niedzielę przechodzimy na czas letni – przesuwamy zegarki o godzinę do przodu.

