Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
58–500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 8a, tel. (075) 76 78 996

Jelenia Góra, 24.03. A. D. 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
1) W dniu dzisiejszym przypada IV niedziela miesiąca. O godz. 12:00 odprawiona
zostanie Msza św. w intencji budowniczych i darczyńców budowy naszej świątyni.
Ofiary z tacy w dniu dzisiejszym przeznaczone są na budowę kościoła. Bóg zapłać
za składane przez Was ofiary.
2) We poniedziałek 25 marca w liturgii Kościoła przeżywać będziemy Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w tym dniu o godz. 07:15; 09:00; 17:00. W tym
dniu Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia, w którym można
podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego – jest to modlitwa w intencji
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w
intencji dziecka i jego rodziców. Deklaracje będzie można złożyc podczas Mszy św.
o godz. 9:00. Formularze będą przygotowane przed Eucharystią. Natomiast w
trakcie Mszy św. o godz. 17:00 będzie miało miejsce zakończenie ćwiczeń
duchowych i Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi.
3) W okresie Przygotowania Paschalnego zachęcamy do udziału w nabożeństwach
związanych z przeżywaniem tego szczególnego czasu:
 w piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
 dla dzieci o godz. 16:00,
 dla dorosłych i młodzieży bezpośrednio po wieczornej Eucharystii
o godz. 17:00,
 Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz.16.00. Podczas Gorzkich Żali
będzie możliwość złożenia ofiar na kwiaty i przygotowanie Bożego Grobu.
4) Za tydzień IV Niedziela Wielkiego Postu, która w liturgii nazywana jest niedzielą
Laetare, czyli niedzielą radości. W tym dniu rozpoczniemy w naszej parafii
Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi Ks. Tomasz Krauze – proboszcz parafii
św. Jana Nepomucena w Żeliszowie. Serdecznie wszystkich zapraszamy
5) W sobotę 30 marca br. przypada 80. rocznica urodzin Księdza Biskupa Stefana
Cichego. W tym dniu pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.
6) Od następnej niedzieli będzie można nabyć Paschaliki na stół wielkanocny. Świece
będziemy mogli przynieść ze sobą na Liturgię Wigilii Paschalnej, zapalić od
poświęconego ognia, jako światło Chrystusa, a po śniadaniu wielkanocnym będzie
można zanieść je na groby naszych bliskich zmarłych jako wyraz naszej jedności z
nimi.

7) 12 kwietnia zapraszamy Wszystkich Chętnych na: „II NOCNĄ WIELKOPOSTNĄ PIESZĄ
PIELGRZYMKĘ POKUTNĄ DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE,
ZAKOŃCZONĄ ROZWAŻANIEM MĘKI PAŃSKIEJ NA DRODZE KRZYŻOWEJ”. Prosimy o
zapisy w zakrystii aby móc zorganizować transport powrotny. Więcej informacji
na stronie internetowej www.mbkp.pl
8) Pragniemy, aby jak każdego roku – podczas Świętego Triduum Paschalnego
zaśpiewać Mękę Pańską wraz z chórem. Zapraszamy na pierwsze spotkanie i próbę
w poniedziałek o godz. 20:00
9)
Zachęcamy, do przeznaczenia swojego 1% podatku na rzecz budowy Naszej
Świątyni.
10) Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników „Niedziela
i „Gość Niedzielny”.
11) Dziękujemy Państwu: Dressler, Szafraniec, Papaj i Wryszcz za pomoc
w porządkach kaplicy. W najbliższą sobotę, po porannej Mszy św. do pomocy
zapraszamy mieszkańców ulic Broniewskiego, Dunikowskiego, Kossaka i Reja.
12)

Z naszej Parafii w minionym tygodniu do wieczności odeszli:
+Alina i +Czesław Gajdzińscy
+Marianna Pawlak
+Agata MAjocha
+Regina Podgórska
Wypraszajmy dla Nich łaskę życia wiecznego.

