PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

10 marca 2019 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Niedziela Wielkiego Postu
1. W 6. rocznicę wyboru kard. Jorge Bergoglio na Stolicę Piotrową w środę 13 marca
o godz. 18.00 w Archikatedrze Łódzkiej odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w
intencji Papieża Franciszka.
2. Dnia 15 marca 2019 r. zostanie zakończona możliwość wypełniania ankiety
związanej z Synodem Archidiecezji Łódzkiej. Zachęcamy jeszcze do jej wypełnienia.
Po zamknięciu ankiety rozpocznie się proces jej analizy naukowej. Przypominamy, że
ankieta ma formę internetową i jest całkowicie anonimowa.
3. II niedziela Wielkiego Postu, zwana Ad Gentes w Kościele polskim jest Dniem
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej okazji za tydzień w całej
Polsce zbierane będą ofiary do puszek przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom.
4. W niedzielę 24 marca ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Życia,
którego celem jest podkreślenie godności każdego ludzkiego istnienia oraz wartości
naturalnej rodziny – źródła miłości i życia. Zachęcamy mieszkańców Archidiecezji
Łódzkiej do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i opowiedzenie się po stronie
cywilizacji życia.
5. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas w Drzewocinach zaprasza na
turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Terminy, koszt udziału oraz szczegółowe
informacje znajdują się na plakacie i ulotkach. Zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie i osobiście w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111 w Łodzi.
6. Arena Rodzin odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Jest to
spotkanie, które po Arenie Młodych dedykowane jest dla rodzin celem wzmocnienia
ich wiary i wzajemnej miłości. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Program spotkania:
17.00-17.45 – powierzenie dzieci w wieku 7-12 lat pod opiekę odpowiedzialnych osób,
18.00 – rozpoczęcie spotkania,
21.00 – rozpoczęcie Drogi Krzyżowej, której trasa będzie przebiegała z Atlas Areny do
Parafii Chrystusa Króla w Łodzi.
Wejście na spotkanie tylko z bezpłatnymi biletami wstępu, które można odebrać w
swoich parafiach lub w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (jeden bilet przypada na jedną
osobę, nie na rodzinę). Prosimy o zgłaszanie się przez formularz zgłoszeniowy na stronach
www.csr.org.pl lub www.archidiecezja.lodz.pl, zwłaszcza w przypadku, gdy mamy dzieci
w wieku 7-12 lat i chcemy je oddać pod opiekę odpowiedzialnych osób na czas spotkania.
Dzieci przed 7 i po 12 roku życia zabieramy na płytę główną. Prosimy również o
przesłanie swoich zdjęć rodzinnych w celu wykonania z nich prezentacji, która będzie
pokazywana podczas spotkania na adres arenarodzin@csr.org.pl
7. Kapelan Policji zaprasza 11 marca o godz. 12.00 do Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego na Teofilowie na uroczystą Mszę św. z racji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,

100-lecia powstania Policji Państwowej oraz 90-lecia powstania Rodziny Policyjnej.
Będziemy się modlić w intencji poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji
Państwowej II RP, ofiar sowieckiego reżimu.
8. Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkie Panie do
uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych dla kobiet, które odbędą się w dniach 1415 marca o godz. 19.00 w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (ul.
Łąkowa 27). Rekolekcje poprowadzą s. Ewa Godzińska i o. Tomasz Nowak.
9. Łódzkie Duszpasterstwa Akademickie zapraszają na pierwszy z cyklu: Akademicki
Tydzień Pytań. Przedmiotem rozważań będzie zagadnienie wolności, o które studenci
zapytają specjalistów z różnych dziedzin. Spotkania odbywać się będą codziennie w
dniach 11-15 marca o godz. 20.00 na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12 - aula fioletowa). Pierwsze spotkanie
w poniedziałek 11 marca poprowadzi Abp Grzegorz Ryś na temat: „Czy w Kościele
można być wolnym?” Kolejni prelegenci to: o. Adam Szyk, o. Jacek Prusak, ks.
Grzegorz Strzelczyk, o. Maciej Zięba. Szczegółowe informacje dostępne są na
plakatach oraz w Internecie.
10.
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi zaprasza do udziału w Boskich Randkach
dla katolickich singli w poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie Mszą św. o godz.
18.00 sprawowaną w intencji wyboru dobrego męża lub dobrej żony. Do udziału
zapraszamy osoby w wieku 32-41 lat. Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 25 zł.
Szczegółowe informacje na stronie www.csr.org.pl lub na fanpagu.
11.
W czwartek 14 marca 2019 r. o godz. 18.00 w parafii p.w. Najświętszej
Eucharystii Łódź odbędzie się spotkanie pt.: „Historia Noego i jego Arki”.
Zaproszeni Goście z USA i Hong Kongu postarają się odpowiedzieć na wiele
ważnych pytań: „Czy Arka Noego przetrwała do naszych dni? Jak Wyglądał Potop?
”.
12. Caritas po raz kolejny zachęca do jałmużny wielkopostnej, która polega na dawaniu
owoców swoich wyrzeczeń dla potrzebujących. Przy wyjściu z kaplicy można
zabrać tekturową skarbonkę, do której wrzucamy pieniądze wtedy, gdy sobie czegoś
odmówimy, a w ten sposób naszą ofiarę możemy przeznaczyć na pomoc w leczeniu
osób chorych i starszych. Jest to możliwość jałmużny przede wszystkim dla
dorosłych, a nie tylko dla dzieci. Skarbonki te przyniesiemy tutaj do kościoła w
niedzielę Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia. Zachęcamy do udziału w tej pięknej
wielkopostnej akcji.
13.Nabożeństwa w Wielkim Poście to:
- Droga Krzyżowa – w piątek – dla dzieci o godz. 16.45, a dla młodzieży i dorosłych
o godz. 18.30.
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15. Serdecznie zapraszamy do udziału
w nabożeństwach wielkopostnych.
14.
We wtorek zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem uczniów z klas III
Gimnazjum i ich rodziców. Spotkanie rozpocznie się od mszy św. o godz. 18.00 w
kaplicy. W czwartek natomiast zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas VIII
również na godz. 18.00 do kaplicy.
15.W środę po mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
16.W piątek o godz. 16.15 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17. W sobotę spotkania formacyjne dla dzieci z klas III przygotowujących się do I
Komunii św. i ich rodziców wg ustalonego planu w sali parafialnej.
18.Zapraszamy do świetlicy parafialnej:
- w poniedziałek na spotkania Koła Szachowego o godz. 17.30.

- we wtorek na spotkania „Szkoły zdrowego kręgosłupa” na godz. 17.00.
- w piątek na spotkania świetlicowe dla dzieci ze szkoły podstawowej, gdzie dzieci
będą mogły znaleźć pomoc w odrabianiu lekcji, wziąć udział w zajęciach
plastycznych i będą mogły miło spędzić czas. Zapraszamy w godz. 16.00-18.00 do
sali parafialnej.
19. Z naszej parafii organizowana jest pielgrzymka na Ukrainę na dawne ziemie polskie
(Lwów, Kamieniec Podolski) w dniach 1-7. VII. Ulotki są przy wyjściu z kaplicy , a
więcej informacji otrzymamy od ks. Kazimierza.
20.Jest dostępna prasa katolicka
- „Idziemy” – art. „Klucz do Wielkanocy” ;
- „Gość Niedzielny” – art. „Umartwienie nie zmartwienie.”;
- „Niedziela” – art. „Jałmużna inna niż wszystkie”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku
21.Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i odpoczynku. Niech Dobry Bóg wszystkim
błogosławi.
22. Módlmy się za zmarłych parafian, szczególnie w ostatnim czasie: – Wieczny
o
d
p
o
c
z
y
n
e
k
r
a
c
z
i
m
d
a
ć
P
a
n
i
e
.
.
.
i

