
 OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 

NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 7.03.2021 

 Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, 
podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę 
myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się 
zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie 
zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne. 
 
 W środę po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej 
parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na wieczorną adorację                          
i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, aby dobrze wypełniali zadania powierzone           
im przez Boga. 
 
 Z 12/13 marca zaplanowana jest wielkopostna inicjatywa - „24 godziny dla Pana”              
- w kościołach parafialnych naszego miasta będzie trwać nieustanna modlitwa 
wypełniona sprawowaniem Eucharystii, nabożeństwami, adoracją Najśw. Sakramentu              
i okazją do świętej spowiedzi. Program jest umieszczony w przedsionku kościoła i na 
stronie internetowej naszej parafii. W ten dzień o godz. 17.30. RÓŻANIEC FATIMSKI                 
– intencje bedą przyjmowane od godz. 17.15. Wieczorna Msza św. - ofiarowana w tych 
intencjach. 
 
 Już za tydzień rozpoczniemy czas wielkopostnych rekolekcji.  Poprowadzi je                 
ks. MICHAŁ OLSZEWSKI, a  odbędą się w dniach od 14 do 17 marca. Postarajmy się tak 
zorganizować czas, by mogli w nich uczestniczyć wszyscy nasi bliscy.  Msze św. podczas 
rekolekcji  od poniedziałku do środy 7.00.9.00 i 18.30. Plan rekolekcji jest umieszczony           
w przedsionku kościoła i na stronie internetowej naszej parafii.  
 
 We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa                  
w czasie drogi krzyżowej o godz.8.30, 17.30 dla dzieci, i o 19.00 dla dorosłych. W każdą 
niedzielę Wielkiego Postu o godz.18.15.Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
 
 Na stronach internetowych naszej parafii można odszukać propozycje na duchowe 
przeżywanie okresu Wielkiego Postu. NP dla dzieci – WIELKOPOSTNY KOSZYK, dla młodzieży            
40 DNI DLA DUCHA, dla dorosłych i dla rodzin.  Ponadto w poniedziałki i piątki zapraszamy na 
wspólną modlitwę – JUTRZNIĘ. Rozpoczęcie o godz. 6.45. Ponad to zapraszamy do modlitewnej 
sztafety – 960 godz. DLA RODZIN.  Na katreczkach są stosowne informacje.                                                                                                                                                                                    
 W naszym kosciele parafialnym codziennie od godz. 8.30. do 18.30. trwa adoracja 
Najśw. Sakramentu.- serdecznie zapraszamy.  
 
 Przypominamy, że przez cały obecny rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca                  
na Mszy Świętej o godz. 12.00 pragniemy szczególnie błogosławić małżeństwa, które                    
w danym miesiącu obchodzą kolejną rocznicę ślubu. W czasie homilii będziemy rozważali 
tematykę teologii małżeństwa i rodziny. Serdecznie zapraszamy.   
            
 Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pandemii pomagają w utrzymaniu naszej parafii 
przez ofiary składane na tacę i do skarbonek w świątyni lub wpłaty na konto parafialne. Niech dobry Bóg 
wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.   


