
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

VI Niedziela Zwykła – 14 lutego 2021 r. 

1. Dziś w Kościele rozpoczyna się  54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem 

„Trzeźwością pokonywać kryzys”. U początku Wielkiego Postu podejmujemy modlitwę 

przebłagalną za grzechy pijaństwa i inne grzechy uderzające w rodziny i Ojczyznę, a także 

upraszamy łaskę trzeźwości i abstynencji w rodzinach, zwłaszcza dla młodych. 

Ci parafianie, których ten problem dotyczy niech wezmą do serca apel Kościoła i podejmą 

szczerą walkę z tym okrutnym nałogiem dla dobra nas wszystkich – zwłaszcza swoich 

rodzin! Na Mszę św o 10.30 proszę I grupę dzieci komunijnych z rodzicami kl.III a i dzieci ze 

szkoły w Michorzewie. Za tydzień kl.III b. 

2. W  środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post . Obowiązuje Post ścisły. Msze św. o 

10.00 i 17.00 . Po Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas./ Biuro czynne po rannej Mszy 

św. 

W okresie Wielkiego postu zapraszam na nabożeństwa pokutne :DROGA KRZYŻOWA :   

w piątki dla wszystkich o 16.30. Na GORZKIE ŻALE  zapraszam w każdą niedzielę o 

godz.14.00 z kazaniem pasyjnym. W tym roku będzie je głosił  ks. Sławomir Rzepka – 

wikariusz z Otorowa. Bezpośrednio po nabożeństwie ok.14.45  Msza św. bez kazania.   

Nie będzie w czasie Wielkiego Postu Mszy o 17.00 !!!!! 

3. W sobotę czuwanie po Mszy św. czuwanie przed NS i obrazem MB Częstochowskiej o 

błogosławione owoce Nawiedzenia  MB w naszej parafii – do godz.19.30. Zakończymy 

Apelem Jasnogórskim. 

4. Za tydzień III miesiąca składka budowlana. 

5. Można zapoznać się z nową inicjatywą dla Polskich rodzin na rozpoczynający się czas  

W. Postu. Więcej informacji w gablocie. 

6. Podobnie jak w ubiegłym roku w czasie W. Postu dajemy możliwość spełnienia czynów 

miłosierdzia na rzecz misji. Na bocznym ołtarzu będzie wystawiony kosz, do którego 

będzie można przynosić :bandaże, watę opatrunkową, gazę, strzykawki, rękawiczki 

jednorazowe, igły itp. 

7. W tygodniu zmarli: śp. Bolesław Dziamski  l.70 i śp. Marcin Kinol z Dusznik l.81. Pogrzeby 

odbyły się w minionym tygodniu. Dobry Jezu…. 

8. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki – 6 zł  i Gość Niedzielny 6 zł. 

9. Dziękuję za posprzątanie kościoła, za życzliwość, dary kulinarne i okazaną pomoc oraz za 

ofiary na utrzymanie kościoła .Wszystkim życzę mądrego wyboru postanowień 

wielkopostnych i wytrwania w nich oraz pobożnego wejścia  w nowy tydzień i okres 

Wielkiego  Postu. 

 


