
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                

7 marca 2021 roku -   III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Jutro Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom składam najszczersze życzenia wielu łask Bożych oraz 

wstawiennictwa Maryi w codziennym  trudzie życia. 

2. W najbliższą sobotę 13-stka Fatimska . Rozpoczynamy parafialne rekolekcje. Odbywać się będą nieco inaczej 

niż zazwyczaj. Do parafii przyjedzie ks. Proboszcz z Otorowa. Ja w tym samym czasie  z posługą Słowa udam 

się do Otorowa. Msze św. z nauką : w poniedziałek i wtorek / 15.03 i 16.03 / o 17.00. Natomiast na zakończenie 

rekolekcji w środę bezpośrednio po Mszy św. Adoracja NS i modlitwa uwielbienia prowadzona przez młodzież z 

Otorowa. Wszystkich bardzo zapraszam do uczestniczenia w tych duchowych ćwiczeniach, mających na celu 

dobre przygotowanie i przeżycie świąt Wielkanocnych. 

3.  Od przyszłej niedzieli Panie z Caritas  będą rozprowadzały Paschaliki na stół wielkanocny w cenie 7 zł. 

4. Za tydzień IV niedziela – LAETARE. 

5. W V niedzielę W. Postu przed kościołem będą zbierane dobrowolne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

6.  Na pomoc misjom  „ Ad Gentes ” w zeszłą niedzielę zebraliśmy i wysłaliśmy 467 zł. Bóg zapłać wszystkim! 

7. W tym tygodniu na spotkanie do salki katechetycznej proszę kandydatów do bierzmowania – osobno : kl.VII we 

wtorek o godz.16.00 i w środę kl. VIII o godz. 16.00. 

8. W piątek po Mszy św. katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. 

9. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. Ofiary są przeznaczone na utrzymanie Katerdry, 

wspierają działanie instytucji centralnych takich jak: Kuria, Muzeum, Archiwum czy Dom Księży Emerytów w 

Antoninku. Parafia jest zobowiązana przekazać tę składkę od wszystkich mieszkańców parafii / od 1 osoby 

danina wynosi 2.50 zł /. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty. Na nich jest zaznaczona ofiara na potrzeby 

diecezji, jak również, na potrzeby parafii. Jeśli znajdą się rodziny, które chciałyby wesprzeć trwający remont 

naszych witraży, to tą drogą przesyłam tym większe  podziękowanie. Koperty można składać w kościele lub 

biurze, najlepiej w okresie W. Postu. Bóg zapłać składane ofiary. 

10. W okresie Wielkiego postu zapraszam na nabożeństwa pokutne : DROGA KRZYŻOWA :  od tego piątku o 16.30. 

i o godz.20.00 !!!! / dla tych, którzy pracują dłużej i nie mogą być o 16.30 /. Na GORZKIE ŻALE zapraszam w 

każdą niedzielę o godz.14.00 z kazaniem pasyjnym. Bezpośrednio po nabożeństwie ok.14.45. Msza św. bez 

kazania. Nie ma w czasie Wielkiego Postu Mszy o 17.00 !!!!! 

11. Zachęcam do udziału w akcji „Opatrujmy rany Chrystusa”, która ma na celu pomoc ludziom najbiedniejszym 

poprzez zbiórkę środków opatrunków. Kosz na bocznym ołtarzu. 

12. Bukowska Droga Krzyżowa ma się odbyć w piątek 19 marca. To nocne przejście ok.19 km w ciszy z 

rozważaniami stacji Drogi krzyżowej wokół miasta. Trasa i program wywieszony jest w gablocie. Rozpoczęcie 

Mszą św. o 20.00 w kościele. W imieniu organizatorów i swoim zachęcam do uczestnictwa. 

13. Zmarł nasz parafianin śp.Tadeusz Kucharzewski ze  Śliwna  l.75 .Pogrzeb w środę o godz.11.00.Dobry Jezu... 

14. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki – 6 zł  ; Mały Przewodnik dla dzieci – 6 zł; Gość Niedzielny 6 zł; Dobre 

Nowiny – gazeta darmowa. 

15. Dziękuję za posprzątanie kościoła, za życzliwość, dary kulinarne i okazaną pomoc. Wszystkim życzę wytrwania 

w wielkopostnych postanowieniach i dobrego przeżywania trzeciego tygodnia  Wielkiego  Postu. 

 


