
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 05 marca 2017 r. 
 

1. Wkroczyliśmy już w okres Wielkiego Postu. W okresie wielkopostnym wielu z nas 

podejmuje różne formy umartwienia, jako wynagrodzenie za swoje grzechy i grzechy 

bliźnich. Jedną z takich form może być abstynencja od napojów alkoholowych, jako 

wynagrodzenie za grzechy pijaństwa. Może to być udział w Drodze Krzyżowej, czy 

w Gorzkich Żalach. Dobrze by było, aby każdy z nas, chociaż raz wziął udział w tych 

nabożeństwach. 

2. Przypominamy, że Droga Krzyżowa jest odprawiana w każdy piątek o godz. 1730, natomiast 

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1530. 

3. Pragnę poinformować, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie 

w V Niedzielę Wielkiego Postu, a będzie je prowadził ks. Roman Grzona ze Zgromadzenia 

księży Marianów.  

4. Dzisiaj po mszy św. o godz. 1600 w domu katechetycznym rozpoczną się katechezy 

przedmałżeńskie. 

5. W poniedziałek po mszy św. wieczornej w domu parafialnym odbędzie się spotkanie Koła 

Przyjaciół Radia Maryja. 

6. Za tydzień przed świątynią będą zbierane ofiary na pomoc Kościołowi w krajach misyjnych. 

7. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania, które odbędzie się w najbliższą niedzielę na 

mszy św. o godz. 1200 będzie miała spotkanie w sobotę o godz. 900. Natomiast w piątek od 

godz. 1530 będzie spowiedź dla młodzieży i ich bliskich. 

8. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

9. Jutro, już po raz trzeci rozpocznie się 7-dniowy cykl codziennych, milczących marszów 

ulicami Radziejowa. Na podobieństwo modlitwy Izraelitów wędrujących wokół Jerycha 

przedstawimy Bogu swoje sprawy. Chętnych zapraszamy do kościoła farnego w 

poniedziałek na godz. 2000, szczegółowe informacje zamieszczone na broszurkach 

znajdujących się na stoliku pod chórem. 

10. W minionym tygodniu odeszli z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana śp. Grzegorz 

Krygier i Krystyna Maciejewska. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w 

Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…  

11. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a dobry Bóg niech otacza opieką 

i błogosławi w rozpoczynającym się tygodniu. 

 


