
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                

1 marca  2020 roku -   I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Dziś rozpoczynamy WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE w duchu przygotowania do Nawiedzenia MB 
Częstochowskiej. Do środy włącznie będziemy mieli okazję wziąć udział w Mszach św. i wysłuchać kazania 
o tematyce Maryjnej. Msze św. w  tygodniu: od poniedziałku – do środy o 10.00 i 19.00 !!!! Nauki głosi ks. Kan. 
Maksymilian Kamza  - proboszcz ze Świerczyny. Bardzo serdecznie zapraszam. Ofiary składane podczas 
Mszy św. w tygodniu będą wyrazem naszego podziękowania za obecność pośród nas oraz na potrzeby parafii, 
w której posługuje ks. Rekolekcjonista. Bóg zapłać. 

2. W okresie Wielkiego postu zapraszam na nabożeństwa pokutne :DROGA KRZYŻOWA : w piątki ;dla dzieci - 
o 16.00 i po Mszy św. o 17.00 dla młodzieży i dorosłych. Na GORZKIE ŻALE  zapraszam w każdą niedzielę 
o godz.14.00 z kazaniem pasyjnym. W tym roku będzie je głosił ks. Stanisław Krzemiński – wikariusz z 
Granowa. Bezpośrednio po nabożeństwie ok.14.45  Msza św. bez kazania. Nie będzie w czasie Wielkiego 
Postu Mszy o 17.00 !!!!! 

3. Zachęcam do udziału w akcji „Opatrujmy rany Chrystusa”, która ma na celu pomoc ludziom najbiedniejszym 
poprzez zbiórkę środków opatrunkowych dla szpitali w Afryce. Szczegóły w gablocie. Kosz jest wyłożony przy 
bocznym ołtarzu. 

4. Wieloletnim zwyczajem w naszej Diecezji jest., że w okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę 
diecezjalną. Pouczeni przez Jezusa, by szczególnie w tym czasie, hojniej niż zwykle, zwiększyć modlitwę, 
wzmocnić ducha postem i oraz chętniej składać jałmużnę, która gładzi wiele grzechów. Od następnej niedzieli 
będą wyłożone koperty na potrzeby naszej diecezji. Będziemy mogli je zabrać i jeśli to możliwie w okresie W 
Postu ofiarować swój dar materialny. Bóg zapłać za zrozumienie. 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek objazd chorych od 9.00 / chorzy 
spoza Dusznik / . O 16.00 / wystawienie NS / sakrament pokuty - młodzież kl.VII .W I piątek od 9.00 objazd 
chorych / Duszniki /  .Od 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu  i spowiedź dla uczniów szkoły podstawowej. 
Spotkanie dla bierzmowanych w piątek o 17.30  - Droga Krzyżowa, po niej adoracja NS i rachunek sumienia 
przed sobotnią spowiedzią. O 19.00 w kościele katecheza przed chrztem! W sobotę od 15.00  -  16.00  
sakrament pojednania dla młodzieży, która przystępuje do sakramentu bierzmowania 9 marca / będą księża 
spoza parafii / . O 16.00 miesięczne  spotkanie dla Matek Różańcowych. O 16.30 różaniec i  Nabożeństwo   I 
sobót miesiąca. 

6. Obowiązkowa zbiórka dla ministrantów  w sobotę o 11.30 . Kandydaci do bierzmowania proszę o udział w 
Nabożeństwach  Drogi Krzyżowej, I soboty miesiąca i Gorzkich Żalach. 

7. Jesteśmy po wstępnej wizytacji kapłanów wizytatorów przed przybyciem ks. Biskupa. Życzeniem ks. Bp. 
Szymona jest, jak zwykle ma to miejsce podczas wizytacji, spotkać się z reprezentantami poszczególnych 
grup duszpasterskich oraz byłej Rady duszpasterskiej. 

8. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki – 6 zł  i Gość Niedzielny 5 zł. Darmowe pismo z Łagiewnik do zabrania. 

9. Trwają zapisy na pielgrzymkę autokarową do Rzymu w dniach 21 – 30 września z okazji 100 lecia urodzin 
św. Jana Pawła II. Całkowity koszt wynosi 2300 zł + 80 euro na bilety wstępu, metro itp. Szczegóły są podane 
w gablocie, Mamy czas do  niedzieli 8 marca. Chętne osoby z parafii proszę o zgłaszanie się z wpłatą I raty 
w wysokości 500zł.  Zapraszamy. 

10. Dziękuję za posprzątanie kościoła. W sobotę o 10.00 poproszę mieszkańców z ul. Jarzębinowej: od nr 8 do 
końca ulicy. Bóg zapłać za pomoc na plebanii i w innych miejscach  życzliwym parafianom. Wszystkim życzę 
dobrego przeżywania W.  Postu. Błogosławionego nowego tygodnia. Szczęść Boże. 

 
 


