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1. W sobotę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień świętości życia. 

Tego dnia w sposób szczególny modlimy się w intencji wszystkich poczętych dzieci. 

Zachęcamy do duchowej adopcji poczętych dzieci, w której przez 9 kolejnych miesięcy 

obejmuje się modlitwą życie które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Osoby, które 

chcą podjąć się duchowej adopcji prosimy, aby przed mszą św. zgłosiły się do zakrystii. 

Tego dnia msze św. będą odprawiane o godz. 700, 900 i 1800.  

2. W kaplicy szpitalnej w piątek zaraz po Drodze Krzyżowej, od godz. 1900 po raz kolejny 

będzie całodobowa adoracja przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w ramach 

modlitwy Jerycha. Główną intencją będzie modlitwa w obronie małżeństwa i rodziny. 

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

natomiast Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1530. Jeszcze raz zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach.  

4. Z tej racji, że uroczystość św. Józefa-Oblubieńca NMP, opiekuna naszych rodzin i patrona 

naszej diecezji przypada w niedzielę, dlatego liturgicznie uroczystość tę będziemy 

obchodzić jutro. 

5. Udało się odrestaurować bardzo zniszczony krzyż procesyjny, a dzięki posrebrzeniu  

i złoceniom nabrał właściwego blasku. Koszty odnowienia zostały pokryte między innymi  

z ofiar złożonych prze osoby uczestniczące w jesiennej pielgrzymce autokarowej. Efekt 

wykonanej pracy można zobaczyć, to jest krzyż znajdujący się przy ołtarzu. 

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

7. Może słyszeli Państwo o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej w obronie małżeństwa  

i rodziny. Celem tej inicjatywy jest, aby w przepisach unijnych było zapisane, że 

małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a rodzina jest oparta na małżeństwie  

i pokrewieństwie. Kto z Państwa chciałby poprzeć tę inicjatywę może to uczynić w dniu 

dzisiejszym i za tydzień, podając swój PESEL i składając podpis przy stoliku pod chórem, 

lub w zakrystii. 

8.  Za tydzień przypada ostatnia niedziela miesiąca, zapraszamy na godz. 1500 na spotkanie 

członkiń Kół Żywego Różańca. 

9. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odeszli zmarli Stanisław Wojciechowski i 

Tomasz Zajączkowski. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji 

odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…  



10. Życzymy Państwu, aby owoce Wielkiego Postu przyczyniły się do wzrostu duchowego,  

a łaska i opieka Boża niech każdego dnia czuwa nad Państwem. 

 


