
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                

14 marca 2021 roku -   IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Dziś  IV niedziela – LAETARE (WESELA). Rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje. Głosi je ks. Proboszcz 

Krzysztof Ratajczak z Otorowa. W pon i wt.nauki połączone z Mszą św. wieczorną o godz.17.00. Zakończenie w 

środę. Bezpośrednio po tej Mszy św. modlitwa uwielbienia przy wystawionym NS, którą poprowadzi młodzież z 

Otorowa.  Zachęcam do przeżywania tych świętych dni we wspólnocie kościoła. 

2. Panie z Caritasu rozprowadzają po Mszach św. paschaliki na stół wielkanocny w cenie 7 zł. 

3. W najbliższy piątek można wybrać się na nocną Bukowską Drogę Krzyżową. Szczegóły w gablocie. 

4. W piątek 19 marca – Uroczystość św. Józefa. Msze św.  o 10.00 i 17.00. Nie obowiązuje post. Przed ranną  Mszą 

o 9.30 Droga Krzyżowa w  intencji mężczyzn, mężów i ojców  oraz wszystkich darczyńców wspomagających 

nasze prace. 

5. W  III sobotę czuwanie po Mszy św. przed Nawiedzeniem Ikony MB Częstochowskiej – do godz.19.30. 

Zapraszam 

6. Za tydzień III Niedziela miesiąca - składka budowlana. 

7. Od  tego roku, nie w V Niedzielę W .Postu, ale  w Niedzielę Palmową przed kościołem będzie można złożyć 

ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za już dostarczone koperty z Daniną diecezjalną  /  45 rodzinom 

/ w tym , za dodatkowe ofiary na potrzeby parafii. 

8. Spotkanie dla dzieci I komunijnych w dwóch turach : w sobotę o 16.00 kl. III A  i dzieci ze szkoły w Michorzewie 

a niedzielę o 10.30. kl.III B . Poświęcenie i przekazanie krzyżyków i łańcuszków / dzieciom komunijnym / w 

Niedzielę Palmową podczas Mszy św. o 10.30 . 

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 składam 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 !!!!. 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 przy bocznym ołtarzu. 

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

13. Zmarł nasz parafianin śp. Mieczysław Kowalczyk – l.78. Pogrzeb w późniejszym terminie. Dobry |ezu… 

14. Dziękuję za posprzątanie kościoła, za życzliwość i wszelką okazaną pomoc. Wszystkim życzę wytrwania w 

wielkopostnych postanowieniach i dobrego przeżywania czasu rekolekcji. 

 

 


