OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.02.2022 r.
1. W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. W okresie Wielkiego Postu ma dokonywać się
przede wszystkim nasze przechodzenie od nieposłuszeństwa Bogu do pełnego posłuszeństwa
Jego przykazaniom, aby swoje życie układać nie według własnych pomysłów, ale według Bożej
woli.
2. Środa Popielcowa jest dniem, w którym obowiązuje post ścisły tzn. wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a osoby w wieku od 18 do 60 roku życia w tym dniu ograniczają się do
spożycia trzech posiłków, w tym jednego do syta. Tego dnia Msze św. w naszym kościele będą
odprawiane o godz. 700, 900 i 1800. Kancelaria parafialna jest nieczynna.
3. Jutro Mszą św. o godz. 2000 rozpocznie się kolejny tydzień modlitewnych marszów „Jerycho”.
Osoby chętne zapraszamy do udziału w tej formie modlitwy. Szczegóły zamieszczone są na
ulotkach znajdujących się pod chórem.
4. W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1730 będzie odprawiona Droga Krzyżowa, a po niej
Msza św. Natomiast Gorzkie Żale będą odprawiane w niedzielę o godz. 15 30. Już teraz zachęcamy
wszystkich do udziału w tych nabożeństwach.
5. Za tydzień po Mszy św. o godz. 1600 w kościele rozpoczną się katechezy przedmałżeńskie.
Dotyczy to nie tylko osób, które w tym roku planują zawarcie sakramentalnego związku
małżeńskiego.
6. Zgodnie z zaleceniem KEP dzisiaj i w Środę Popielcową po Mszach św. przed świątynią będą
zbierane ofiary na pomoc osobom dotkniętym wojną na Ukrainie.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek
przed Mszą św. o godz. 1800 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań
kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W I piątek od rana odwiedzimy chorych, a spowiedź
rozpocznie się od godz. 1730. Po Mszy świętej o godz. 1800 odbędzie się spotkanie rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Natomiast w sobotę o godz. 900 Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za nasze grzechy i całego świata, adoracja
Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.
8. W sobotę swoje święto patronalne obchodzi ks. Adrian. Zapraszamy tego dnia o godz. 1800
na Mszę św. w intencji Solenizanta.
9. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
10. W minionym tygodniu z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana odeszli ś.p.: Jan Bartz, Jan
Wiatrowski i Jadwiga Zabłocka. 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.

