
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 MARCA 2021 r. 

 
1. Liturgia Kościoła, począwszy od dzisiejszej niedzieli, coraz bardziej przyjmuje charakter 

pasyjny. Rozpoczyna się okres rozważania męki i śmierci zbawczej Chrystusa. W Polsce 

jest zachowywany i pielęgnowany zwyczaj zakrywania krzyży w kościołach od V Niedzieli 

W.P. Krzyże pozostają zasłonięte, aż do wieczornej liturgii ku czci Męki Pańskiej w Wielki 

Piątek.  

2. W naszej parafii jest to bardzo ważny czas, trwają rekolekcje wielkopostne. Jest to 

szczególny czas działania łaski Bożej, dobrze go wykorzystajmy. Wyrazem tego niech 

będzie szczera spowiedź i związane z nią pewne postanowienia, które będziemy 

wprowadzać w życie.  

3. Program rekolekcji wywieszony jest w gablotach. Niedzielne Msze św. według stałego 

porządku, poniedziałek i wtorek o godz. 900, 1130, 1600 i 1800. Okazja do spowiedzi będzie           

w poniedziałek, ale nie tylko podczas każdej Mszy św., lecz od godz. 830 do 1200 oraz                 

od 1530 do 1800. Podczas rekolekcji kancelaria jest nieczynna, pilne sprawy można załatwić 

po Mszy św.  

4. Można zgłaszać osoby starsze i chore, które same nie mogą uczestniczyć                             

w rekolekcjach, a chciałyby przystąpić do sakramentu pojednania i Komunii św.                        

Te osoby odwiedzimy w najbliższą środę w godz. od 900 do 1200. 

5. W czwartek 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. Msze św. 

będą odprawiane o godz. 700, 900 i 1800.  

6. Już za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Na wszystkich mszach będzie poświęcenie palm, a przed Sumą odbędzie się uroczysta 

procesja z palmami.  

7. W następną niedzielę o godz. 1500 odbędzie się spotkanie członkiń KŻR i wymiana 

tajemnic różańcowych.  

8. Pamiętajmy o zmianie czasu na letni – z soboty na niedzielę przestawiamy wskazówki 

zegara do przodu z godziny 200 na 300.  

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



10.  W minionym tygodniu z naszej parafii na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 

śp.: Annę Golon. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a w Jej intencji 

odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…  

11. Życzymy, aby ten czas, który przeżywamy przyczynił się do wzrostu duchowego, a łaska            

i opieka Boża niech każdego dnia czuwa nad Państwem. 

 


