
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Wielkiego Postu (26 lutego 2023 r.)

1. Środą popielcową rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post, który niech będzie dla nas wszystkich
czasem większej  pobożności  i  pracy nad sobą.  Dziękuję za udział  w pierwszych Drogach
Krzyżowych (piątek po Mszy Św. o godz. 9:00 oraz o godz. 16:45). Najbliższą Drogę Krzyżową
3 III o godz. 16:45 poprowadzą rodziny i młodzież naszej Parafii, natomiast 10 III młodzież
przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. 
Dodatkowa Droga Krzyżowa prowadzona przez Bractwo Różańcowe i Grupę Maryją będzie w
każdą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12:00. Zachęcamy także inne grupy naszej Parafii do
włączenia się w przygotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej (piątki po Mszy Św. o godz.
9:00). 

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą w tym roku w niedziele o godz. 17:15. Zachęcamy
bardzo do udziału w tym nabożeństwie. Warto w niedzielę popołudniu (po obiedzie) wybrać się
drugi raz do naszej świątyni na godz. 17:15 i uświęcić ten czas Wielkiego Postu udziałem w
Gorzkich Żalach. Zachęcamy także tych, którzy może nigdy nie chodzili na Gorzkie Żale.

3. Dzisiaj (jak zapowiadaliśmy wcześniej) po Mszy Św. wieczornej, ok godz. 18:50 pierwsza
konferencja przedmałżeńska dla narzeczonych. Konferencje przedmałżeńskie będą w Domu
parafialnym.

4. W ostatnim czasie spotkałem się z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. ze
szkoły podstawowej nr 1. Dziękuje za to spotkanie. Bardzo bym chciał spotkać się również z
rodzicami dzieci z Grupy 1, abyśmy mogli sobie zaplanować wiele rzeczy związanych z I
Komunia Św. Będę wdzięczny przedstawicielom rodziców z tej grupy za kontakt. 

5. Bardzo dziękuje także wszystkim katechetom za spotkanie w ostatni poniedziałek.
6. W ostatnia niedzielę zbieraliśmy ofiary dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i w

Syrii. Zebraliśmy 6 662 zł. Jest to bardzo dużo, patrząc na inne zbiórki. Jest to też taki bardzo
konkretny przejaw naszej wrażliwości. 

7. W przyszłą niedzielę tradycyjnie w Wielkim Poście jest prowadzona tzw. zbiórka Ad gentes –
Dzieło pomocy misjonarzom

8. W  tym  tygodniu  przypada  także  pierwszy  piątek  i  pierwsza  sobota  miesiąca  (w  środę
rozpoczynamy już z nowy miesiąc). Spowiedź pierwszo-piątkową zaczniemy pół godziny przed
Droga Krzyżową. Przypomnę też, że zaraz po Drodze Krzyżowej o godz. 17:30 jest dodatkowa
Msza Św. Szczególnie przypominam uczestniczącym w nabożeństwach pierwszo-piątkowych
dzieciom, które będą miały w tym roku rocznicę swojej I Komunii Św. (0)

9. Wystawienie Najświętszego sakramentu jak w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy Św. o
godz. 9:00 przez cały dzień do Drogi Krzyżowej. Bardzo zachęcam do indywidualnej adoracji
Najświętszego Sakramentu.

10.W I sobotę miesiąca Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 9:00
11.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy w naszej (i innych) Parafii zmarłych:

Śp. Wandę Gajer
Śp. Wiesławę Wiernicką
Śp. Mariannę Siekiera
Śp. Krzysztofa Wysockiego
Śp. Władysławę Luter
Śp. Stanisława Wolińskiego
Śp. Stanisława Palosa
Śp. Teodozję Perzyna
Śp. Lucynę Gnat

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


